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Вступ 
 

Програма економічного і соціального розвитку Хмільницької міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена на виконання вимог Закону України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. №621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів 

Бюджетної декларації та державного бюджету», розпорядження міського голови від 21.07.2021р. 
№357-р "Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Хмільницької 

міської  територіальної громади на 2022-2024 роки" та з метою забезпечення створення гідних 

умов життя і праці мешканців територіальної громади, підвищення якості життя мешканців 
громади, розвиток виробничого потенціалу, створення умов для розвитку підприємництва, 

залучення інвестицій і ефективного їх використання, забезпечення пріоритету прав і безпечної 

життєдіяльності людини, розвиток соціальної сфери, культури і духовності, впровадження енерго- 

та ресурсозберігаючих технологій, підтримки  найуразливіших верств населення громади, 
забезпечення доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім’ї, дітей та молоді.  

Підготовка проекту Програми здійснювалася управлінням агроекономічного розвитку та 

євроінтеграції міської ради у співпраці з управліннями, відділами, іншими структурними 
підрозділами, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території громади. 

Програма ґрунтується на аналізі фактичних показників економічного і соціального 

розвитку громади, що склалися за попередні роки, і визначає основні цілі та завдання 

економічного і соціального розвитку Хмільницької міської ТГ на 2022-2024 роки. На основі 
аналізу динаміки та тенденцій основних показників і соціальних змін, що зумовили сучасний стан 

розвитку окремих галузей і сфер міського господарства, у Програмі сформульовані проблеми, які 

постають перед міською владою і потребують вирішення в перспективі. 
 Складовими частинами Програми соціально-економічного розвитку є інші міські, 

комплексні Програми, що спрямовані на вирішення проблем громади.  

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку громади розроблені на 
основі статистичних даних Головного управління статистики у Вінницькій області,  даних 

комунальних підприємств, установ та інших закладів і відображають наміри структурних 

підрозділів міської ради, виконавчого комітету, підприємств, організацій, закладів громади щодо 

результатів їх діяльності у 2022-2024 роках.  
Програма, у процесі її виконання, може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються рішеннями міської ради. 

 

 

I. Аналіз економічного і соціального розвитку Хмільницької міської 

територіальної громади у 2021 році. 
 

1. Бюджетно-фінансова політика 

 

За січень-червень 2021 року загальний обсяг бюджету складає  177087,5 тис. грн. (з 
урахуванням трансфертів).  

 До загального фонду бюджету надійшло 172652,1 тис. грн, з них: 

-  міжбюджетні трансферти склали 71147,1 тис. грн; 

-  податки та інші платежі – 101505,0 тис. грн, або 102,2 % уточненого  плану. Понад план 
надійшло 2167,7 тис. грн. Рівень  виконання річного плану становить 46%.   

Обсяг надходження  податку  та зборів  на  доходи фізичних осіб склав  57703,7 тис. грн, або  

102,2 %  плану звітного періоду.  
Податок на прибуток підприємств надійшов у сумі 64,9 тис. грн. 

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів   надійшло 201,7 тис. грн. 

Акцизного податку на пальне надійшло 3397,8 тис. грн. 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання   роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів надійшло 2209,4 тис. грн, або 100,4% плану. 

Податку на майно  надійшло  21221,3 тис. грн, або 101,4 %. У складі податку на майно  

надійшло плати за землю – 18290,3 тис. грн, податку на нерухоме майно  відмінне від  земельної 
ділянки – 2805,8 тис. грн., транспортного податку – 125,2 тис. грн.  
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Надходження від туристичного збору склали 11,0 тис. грн.                   

Єдиного податку надійшло 14351,3 тис. грн, або 101,6 %. 
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств надійшло 4,9 тис. грн.  

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 22,7 тис. грн.  

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло  24,4 тис. грн.  
Адміністративних зборів та платежів  надійшло 1713,3 тис. грн,   або 107,9% плану.            

Інші надходження склали 187,3 тис. грн ( в тому числі плата за тимчасове користування 

місцем, що перебуває у комунальній  власності для розміщення конструкцій зовнішньої реклами в 

сумі 107,7 тис. грн) 
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, 

які не надані у користування надійшло 391,3 тис. грн. Понад план надійшло 341,3 тис. грн.           

До спеціального  фонду  міського бюджету за січень-червень 2021 року надійшло 4435,4 тис. 
грн (з урахуванням трансфертів). Міжбюджетні трансферти склали 500,0 тис. грн, податки та інші 

платежі – 3935,4 тис. грн.                                                                                                                                                                             

  Видатки міського бюджету за січень - червень 2021 року проведені в сумі 160359,2 тис. 

грн, що на 67049,6 тис. грн., або на 71,9 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень 
виконання річного плану (зі змінами) становить 43,1 %. 

 Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 154114,8 тис. грн. Проти 

аналогічного періоду 2020 року вони зросли на 66708,2 тис. грн, або на 76,3%. Рівень виконання 
річного плану (зі змінами) становить 46,0 %. 

 Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 6244,4 тис. грн. Проти 

аналогічного періоду 2020 року вони збільшилися на 341,4 тис. грн, або на 6,8 %. Рівень 
виконання річного плану (зі змінами) становить 16,9 %. 

 Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 139526,7  тис. грн, 

або 87,0 % видатків загального фонду. 

 На освітянську галузь за січень - червень 2021 року використано 105919,2 тис. грн 
бюджетних коштів або 66,1 % загального бюджету, що на 56802,5 тис. грн, або на 215,6 % більше 

аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 47,2 %. 

5043,7 тис. грн складають видатки на  охорону здоров’я. 
6173,2 тис. грн, або 3,85 % загального бюджету, складають видатки на  соціальний захист та 

соціальне забезпечення населення, що на 2076,7 тис. грн, або на 50,7 % більше аналогічного 

показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 37,2%.  
На утримання органів місцевого самоврядування використано 25922,0 тис. грн, або 16,2 % 

загального бюджету, що на 8407,3 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень 

виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 45,4 %. 

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 5465,4 тис. грн. Рівень 
виконання річного плану (зі змінами) – 43,7 %.  

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної 

школи використано 1612,6 тис. грн, що на 295,7 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року. 
Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 22,3 %.   

8418,3 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, 

будівництво та дорожній фонд, що на 1759,5 тис. грн менше  аналогічного показника 2020 року. 

Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 18,7 %.  
182,0 тис. грн бюджетних коштів використано на заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Рівень виконання річного плану (зі змінами) 

– 91,0 %.  
Інша субвенція з місцевого бюджету Вінницькому обласному бюджету на проведення 

видатків по «Реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. 

Монастирська, 71 в м. Хмільник, Вінницької області» в рамках реалізації Національної програми 
«EMERGENCY» у Вінницькій області склала 1500,0 тис. грн. 

Інші видатки бюджету становлять 122,8 тис. грн.  

 

2. Оцінка тенденцій економічного та соціального розвитку  

Хмільницької міської  територіальної громади за 2021 рік 
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Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області чисельність 

наявного населення у Хмільницькій міській територіальній громаді на 1 січня 2021 року становить 
43609 осіб, в тому числі: міське населення – 27158 осіб, сільське – 16451 осіб. 

Середня  заробітна  плата за червень 2021 року  по  місту  становить  8818 грн.    

Зниження показника середньої заробітної плати було спричинене запровадженням в Україні 
обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції. На період 

запровадження карантину більшість роботодавців були змушені внести зміни у свій порядок 

роботи, а саме: надання працівникам відпусток, запровадження віддаленої роботи (виконання 

роботи вдома) або встановлення режиму простою, а також були надані відпустки без збереження 
заробітної плати. За статистичними даними, загальна  заборгованість  з  виплати  заробітної  плати 

на підприємствах міста станом на 1 липня 2021 року становить 539,8 тис. грн. Щомісячно 

керівники підприємств-боржників заслуховуються на засіданні міської комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати та зайнятості населення. Підприємства, що перебувають у зоні 

ризику утворення заборгованості із заробітної плати по місту знаходяться під постійним 

контролем виконавчого комітету Хмільницької міської ради. 

Промисловість в громаді представлена такими видами діяльності, як виробництво харчових 
продуктів, напоїв, виробництво одягу, виробів зі шкіри та інших матеріалів, машинобудування та 

виробництво меблів. 

За січень-червень 2021 року підприємствами реалізовано промислової продукції (товарів, 
послуг) на  254,5 млн. грн., що складає 0,6% від загального обсягу. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період 

становить 9330,2 грн. 
 

Пасажирським автотранспортом міста (з урахуванням обсягів, виконаних підприємцями-

фізичними особами) за січень-червень 2021 року перевезено 547,7  тис. пасажирів та виконано 4,8 

млн. пас. км. В порівнянні з відповідним періодом 2020 р. обсяг перевезених пасажирів зменшився 
на 25,7%, пасажирообіг  зменшився на 22,7%. 

Підприємствами автомобільного транспорту та підприємцями міста, які виконували 

вантажні перевезення на комерційній основі, за січень-червень 2021 року перевезено 70,3 тис. тон 
вантажів та виконано 19,2 млн. ткм. вантажообігу. Обсяг перевезених вантажів збільшився у 1,5 

рази, а вантажообіг на 6,5% у порівнянні з відповідним періодом 2020 року. 

 
Станом на 01.07.2021р. зареєстровано 1749 суб’єктів малого та середнього підприємництва 

(1740 – суб'єкти малого підприємництва: 291 – юридичні особи, 1449 – фізичні особи;   9 – 

суб'єкти середнього підприємництва). З них діючі: 1551 суб’єкт МСП, 140 – юридичних осіб, 1411 

фізичних осіб, 9 – суб’єкти середнього підприємництва. 
За січень – червень 2021 року кількість  зареєстрованих суб’єктів МСП становить 97, з них: 

16 юридичні особи, 81 – фізичні особи. Кількість суб'єктів господарювання, які припинили 

діяльність: 69 – фізичні особи. 
Загальна сума надходжень до міського бюджету від суб᾽єктів малого підприємництва станом 

на 01.07.2021 року складає  19823,0 тис. грн., з них: від юридичних осіб – 4662,0 тис. грн., від 

фізичних осіб – 15161,0 тис. грн. Сума надходжень  від суб᾽єктів середнього підприємництва – 

8970,1 тис. грн. 
За січень – червень 2021 року кількість проведених закупівель товарів, робіт та послуг із 

застосуванням електронної системи Prozorro становить – 1487, очікувана вартість закупівель – 

54,62 млн. грн., сума економії коштів завдяки електронним закупівлям – 1,85 млн. грн. 
 

Зовнішньоторгівельний оборот товарів м. Хмільника у І півріччі 2021 року склав 5093,8 тис. 

дол. США, що більше проти І півріччя 2020 року на 456,9 тис. дол. США. Обсяги експорту товарів 
у І півріччі 2021 року становили 3119,1 тис. дол.  і збільшились, порівняно з І півріччям 2020 року, 

на 8,2%, а імпорту –1974,7 тис. дол. і збільшились на 12,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами становило 1144,4 тис. дол. США (у І півріччі 2020 року позитивне сальдо досягало 

1131,1 тис. дол. США),  що свідчить про позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій, 
тобто перевищення експорту товарів над імпортом. 

Зовнішньоторгівельні операції здійснювались з партнерами із 31 країни світу 
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Станом на 01.07.2021 року площа земельних угідь у громаді становить  63590,24 га, з них: 

сільськогосподарських угідь –  37285,1 га, в т.ч. орної землі – 32068,6 га. 
Сільськогосподарські підприємства використовують 25870,0 га ріллі, фермерські 

господарства  використовують 6198,0 га. 

Земель налічується:  зайнятих лісом - 7687,4 га; ставками - 313,2 га; пасовищами - 3376,4 га; 
- сіножаті - 1841,3 га. 

Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств всіх форм власності в 

рослинництві є вирощування зернових культур (озима пшениця,  кукурудза, гречка) і технічних 

культур (соняшник, соя, озимий ріпак, цукрові буряки), в тваринництві - виробництво м’яса, 
молока. 

Сільськогосподарську діяльність на території громади здійснюють 52  підприємства, в тому 

числі фермерських господарств – 29.  
Тваринництвом на території громади займаються 8 господарств різних форм власності, із 

них молочним скотарством – 8, свинарством – 1.  

 
Протягом I півріччя 2021 року управлінням агроекономічного  розвитку  та 

євроінтеграції міської ради було підготовлено наступні грантові та інвестиційні проекти: 

Для отримання субвенції з державного бюджету, яка спрямовується у сферу дорожнього 
господарства подані чотири проєкти: 

- «Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. 

Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області» (проєкт відхилений конкурсною комісією);  

- «Капітальний ремонт частини дороги по вул. 1 Травня від пам'ятника Б. Хмельницького до 
кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області» (проєкт відхилений 

конкурсною комісією); 

- «Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмільник 
Вінницької області» (проєкт відібраний конкурсною комісією); 

- Капітальний ремонт  дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. 

Пушкіна до вул. Літописна, 27) (проєкт відхилений конкурсною комісією).  
До Представництва МОМ в Україні поданий проект «Створення громадського центру» 

(заявка відхилена конкурсною комісією). 

Подано проект «Придбання системи очистки води для закладів дошкільної освіти та закладів 

загальної середньої освіти» для участі у конкурсі «Комфортні громади» (проєкт відібраний 
конкурсною комісією). 

Брали участь у навчальній програмі "Кроки для спеціалістів" на тему "Просторове 

планування та управління природними ресурсами» ,  що оголосила «U-LEAD з Європою» (заявка 
відібрана конкурсною комісією, посадовці виконавчого комітету міської ради пройшли онлайн 

навчання у травні-червні 2021 року). 

Хмільницька міська територіальна громада відібрана для отримання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості та субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. 

Взяли участь у Програмі EGAP, яку оголосив Фонд Східна Європа (заявка знаходиться на 
розгляді конкурсної комісії). 

Підготовлений проєкт рішення  «Про затвердження параметрів бюджету участі на 2022 рік 

та прогнозних обсягів бюджету участі на 2023 – 2024 роки» та проєкт рішення «Про затвердження 
Положення про бюджетування за участі громадськості (бюджет участі) в Хмільницькій міській 

територіальній громаді», розроблені інформаційні матеріали. Постійно ведеться модерація 

електронної платформи громадського проекту бюджету участі. 

Підготовлений та розміщений на веб-сайті Хмільницької міської ради перелік об’єктів 
комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади, що підлягають  приватизації 

у 2021 році та вільні від забудови земельні ділянки комунальної власності на які плануються 

торги. 
У зв’язку з формуванням громад в рамках адміністративно – територіальної реформи, 

створено робочу групу та здійснюється перегляд діючих регуляторних актів, з метою приведення 

їх у відповідність до вимог чинного законодавства. 
Місцеві товаровиробники, підприємства торгівлі та ресторанного бізнесу запрошуються до 

участі у місцевих святкових ярмарках, виставках, святковій торгівлі під час проведення 
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загальноміських заходів та свят, а також свят, які проводяться на території населених пунктів 

громади. 
Проводяться періодичні перевірки дотримання графіків руху міським транспортом та умови 

договорів про організацію перевезень пасажирів; 

Проводяться робочі зустрічі з перевізниками та обговорюються проблемні питання, 
пов’язані з перевезеннями. 

Мешканці забезпечуються регулярним автомобільними перевезеннями. 

Проведено конкурс з перевезення пасажирів на маршрутах «Хмільник – Курилівка» та 

«Хмільник – Томашпіль» та укладено договори про організацію перевезень пасажирів на вказаних 
маршрутах. 

 

Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності ради: 
- проведено капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по  пров. 1 Травня м. 

Хмільника Вінницької області  (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) на суму 

3514786,87 грн.; 

- проведено роботи з капітального ремонту дорожнього покриття частини дороги від вул. 
Літописної до вул. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи)» на суму 4249995,00 грн; 

- проведено роботи з капітального ремонту зливової каналізації по Проспекту Свободи  в м. 
Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) сума 

договору  1247252,14 грн.; 

- проводиться капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня  від 
вул. Кутузова  в м. Хмільнику  Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її 

експертизи) в сумі 723480,0 грн.; 

- проводяться роботи з нового будівництва вольєрів для тварин на території населених 
пунктів Хмільницької міської територіальної громади, сума договору 287 703, 77 грн.; 

- проводяться роботи з капітального ремонту  дорожнього покриття та тротуарів по вул. 

Кутузова в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи), 

сума договору 24484690,00 грн. 
- проводяться роботи з капітального ремонту водопроводу по вул.1 Травня  (від 

вул.Суворова до вул.Шевченка) в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи), сума договору 1392236,74 грн.; 
- оголошено закупівлю на придбання  дитячих ігрових  майданчиків  включно з  доставкою, 

передачею у зібраному вигляді та встановленням на території міського парку ім. Т.Г. Шевченка в 

м. Хмільнику Вінницької області  на суму 1000000 грн.; 
- оголошено закупівлю на придбання тракторів та причіпного і навісного обладнання до них  

на суму  5800000 грн.; 

- оголошено закупівлю по капітальному ремонту частини дороги по вул.1Травня від 

пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки  маршруту №5 в м. Хмільнику  Вінницької 
області (з коригуванням ПКД та  проведенням її експертизи)» на суму   4000000,0  грн.; 

- оголошено закупівлю з капітального ремонту  частини дороги по провулку Кутузова та 

частини дороги по вул. Лисенка  в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та 
проведенням її експертизи), на суму 870000,0 грн. 

- оголошено закупівлю по проведенню робіт з очистки від  мулових наносів р. Південний 

Буг в межах м. Хмільник та Хмільницького району  Вінницької області (капітальний ремонт) (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи): місцевий бюджет - 900000,0 грн., обласний 

бюджет –  5000000,0 грн. у 2021 році; 

- проводяться роботи по новому будівництву волейбольного майданчика зі штучним 

покриттям розміром 25х15 у центральному парку імені Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику 
Вінницької області, на суму 566116 грн.; 

- оголошено закупівлю на капітальний ремонт дорожнього покриття частини проспекту 

Свободи та частини вул. Шолом-Алейхема в  м. Хмільник Вінницької обл., на суму 2 126 581 грн.;  
- оголошено закупівлю капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Столярчука 

від №1 до №12, від №26 до №28 та частини вул. Соборності від №20 до №57 в м. Хмільнику 

Вінницької обл. (I черга)., на суму  5777451 грн.; 

- реалізовано громадський проект - бюджет участі № 5 «Спортивний майданчик для усіх 
хмільничан у міському парку ім. Т.Г.Шевченка», сума 165706 грн.; 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/31339699
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/31339699
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/31341794
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/31341794
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/31341794
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- реалізовано громадський проект - бюджет участі №9 «Облаштування громадського 
простору на прибудинковій території по вул. Пушкіна, 137 в м. Хмільнику Вінницької обл.», сума 

81490 грн.; 

- реалізовано громадський проект - бюджету участі №4 «Активна доріжка на вул. Лисенка», 
сума 163868 грн.; 

- придбано  сміттєвоз з боковим завантаженням маніпулятора на базі автомобіля МАЗ для 

КП "Хмільниккомунсервіс" на суму 1549000,00 грн. 

Поточні видатки: 
- санітарна очистка та прибирання вулиць міста: - ручне та механізоване  прибирання 

вулиць; - механізоване вивезення сміття; - придбання та приготування протиожеледної суміші на 

суму 5160165,0 грн; 
- проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів  благоустрою  міста, інші 

роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради 

переліку на суму 330224,0 грн; 
- проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста 

(механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – 

протягом березня - травня 2021 року; - декадник з благоустрою та санітарної очистки міста – 
серпень 2021 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п’ятниця та вивезення 

твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ на суму 300000,0 грн; 

- утримання мереж зовнішнього освітлення  (в тому числі витрати на електроенергію для 

зовнішнього освітлення міста, витрати на ремонт) на суму  3240000,0 грн; 
- проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що 

досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника на суму 350205,65 грн; 

- проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне 
обрізування) на суму 280600,00 грн; 

- проведення робіт з викошування газонів та посіву газонної трави на зелених зонах міста, 

трав та бур’янів за допомогою газонокосарок та  кущорізів на суму 290000,00  грн; 
- проведення поточного ремонту частини лінії зовнішнього освітлення  по вул. 1 Травня (від 

вул. Кутузова до пам’ятника Б.Хмельницького) в м. Хмільнику Вінницької області на суму 

94000,0 грн.; 

- посів та вирощування розсади однорічних квітів, висаджування квітів на клумби і догляд 
за ними на суму 648200,00 грн; 

- регулювання чисельності тварин,  що  не  утримуються  людиною на суму 200000,00 грн; 

- проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної  суміші на 
суму 2464612,48  грн; 

- проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення  щебенево-відсівкової 

суміші на суму 799999,49 грн; 
- проведення робіт з вивезення сміття з кладовищ на суму 90000,0 грн.; 

- проведення робіт з утримання парку імені Т.Г.Шевченка на суму 484000,0 грн. 

- проведення робіт з грейдування доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу на суму 

714248,39 грн; 
- встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника на 

суму 60000,0 грн; 

- придбання, встановлення та заміна дощоприймальних решіток та люків на суму 70000,00 
грн; 

- виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях міста, 

табличок графіку руху пасажирського транспорту на суму 79901,94 грн; 
- виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки на суму 159470,00 грн; 

- утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія світлофорів на суму 

113815,354 грн. 
З метою поповнення місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади через 

електронну торгову систему Рrozorrо.Продажі на електронних аукціонах було продано один об’єкт 

нерухомого комунального майна: 

- колишня адміністративна будівля, по вул. Пушкіна, 36 (стартова ціна – 918 262,80 грн., 
ціна продажу – 1 601 001,0 грн.). 
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У зв’язку з реорганізацією сільських рад шляхом приєднання до Хмільницької міської ради 

була проведена інвентаризація майна, що перебувало на балансі чотирнадцяти сільських рад, яким 
були підпорядковані сорок сільських населених пунктів.  

Обстежено майже двісті об’єктів нерухомого майна (будівлі сільських рад, дитячих 

садочків, будинків культури, клубів, бібліотек, фельдшерських пунктів, амбулаторій, інші будівлі), 
понад триста об’єктів благоустрою, в тому числі:  

202 дороги населених пунктів, 32 лінії вуличного  освітлення, 36 пам'яток культурної та 

історичної спадщини, 46 кладовищ, 17 об’єктів зелених насаджень. Також здійснена 

інвентаризація майна, що знаходиться в сільських радах, у дитячих садочках, клубах, бібліотеках. 
Більшість доріг в населених пунктах не мають твердого покриття, потребують капітального 

ремонту та належного утримання (грейдування, підсипки). 

В результаті обстеження були виявлені об’єкти нерухомого майна, які не використовуються 
за призначенням та знаходяться в занедбаному стані, є непридатними до експлуатації та 

потребують капітального ремонту чи реконструкції (у разі доцільності). 

Об’єкти нерухомого майна, що були передані в комунальну власність Хмільницької міської 

територіальної громади, в більшості, не мають правовстановлюючих документів ні на  будівлі, ні 
на земельні ділянки, на яких вони розташовані. На зазначені об’єкти відсутні інвентаризаційні 

справи, технічні паспорти, документи із землеустрою. 

Тому на виготовлення відповідної документації на нерухомі об’єкти знадобляться значні 
кошти та час.   

 

Працівниками     управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Хмільницької  

міської  ради проводяться   інформаційно-профілактичні та роз’яснювальні заходи норм діючого 

законодавства серед  суб’єктів  підприємництва, які використовують в своїй діяльності найману 

робочу силу.  Протягом поточного року здійснено 101 відвідування щодо легалізації тіньової 

зайнятості населення, якими охоплено 101 суб’єкт господарювання міста. 
Проводяться  діалоги  з  керівниками  і  власниками  підприємств  щодо  забезпечення  

обов’язкового  виконання  вимог  законодавства  про  оплату  праці  і дотримання  її  мінімальних  

стандартів.  
За січень-липень 2021 року проведено 6 засідань міської  робочої групи  з  питань  

забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики 

у сфері зайнятості населення на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної 
громади, на яких було заслухано 49 керівників суб’єктів господарювання міста із заробітною 

платою менше або на рівні мінімальної та проведено обстеження 101 (січень-липень) суб’єкта 

господарювання щодо легалізації тіньової зайнятості населення. Внаслідок проведеної роботи 

суб’єкти підприємництва оформили 8 договорів з найманими працівниками та 2 суб’єкта 
господарювання зареєстрували підприємницьку діяльність відповідно законодавства. За 

результатами засідання комісії прийнято відповідні рішення щодо посилення контролю за 

дотриманням законодавства виплати заробітної плати у розмірі, не менше мінімального.  
За січень-липень 2021 року проведено шість засідань тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат на яких було заслухано 33 керівники, які мають заборгованість зі сплати ЄСВ 

та керівника ПП «Зевс» у якого наявна заборгованість із заробітної плати. 
Станом на 01.07.2021 р. кількість звернень через відділ  прийому громадян  «Прозорий офіс 

з соціальних питань» становить 2901. 

Загальна сума нарахованих та виплачених допомог, компенсацій  та винагород (з бюджетів 
всіх рівнів) у 1 півріччі 2021 р. складає  29 мільйонів 166,7 тис. грн.. 

 Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї профінансовано на загальну суму 1458,68 

тис. грн..    
Нараховано субсидії   на оплату житлово-комунальних послуг в грошовій формі (готівковій 

та безготівковій) 29 мільйонів 943,2 тис. грн.  Виплачено громадянам 34 401,7 тис. грн. (з 

урахуванням фінансування нарахованої субсидії за грудень 2020 р.). Заборгованості з виплати 

немає. 
За звітний період 2021 року проведено 5 засідань комісії з питань надання визначених видів 

адресних соціальних допомог (розглянуто 272 звернення громадян) та 7 засідань комісії з питань 

призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (розглянуто 101 
звернення громадян). 
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На постійній основі здійснюються перевірки  достовірності інформації про доходи та 

майновий стан одержувачів допомог шляхом запиту. Проводяться  перевірки достовірності 
інформації про доходи одержувачів державних допомог, житлових субсидій та членів їх сімей 

шляхом подання запитів до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, Реєстру прав 

на рухоме та нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру боржників по сплаті аліментів, Єдиного 

державного реєстру МВС. 

Інспекторами постійно проводяться вибіркові перевірки особових справ одержувачів 

державних допомог та житлових субсидій.  Щоквартально проводяться обстеження у одержувачів 
щомісячної компенсаційної виплати, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи та 

пристарілими, які досягли 80-річного віку, а також соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі, та обстеження фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб. 
 В результаті перевірок достовірності інформації, наданої одержувачами соціальних допомог 

та користувачів житлових субсидій, а також громадянами, які входять до складу їх сімей, про 

доходи та майновий стан, станом на 01.07.2021 року виявлено 26  випадків надання недостовірної/ 

неповної  інформації, що призвело до незаконно отриманих громадянами державних коштів на 
суму 82,6 тис. грн.. Всі кошти повернуто до державного бюджету. 

Станом на 01.07.2021 р. 81 особа отримує компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги. Нараховано та виплачено компенсації в загальній сумі  353,00  тис. грн. 
Заборгованості з виплати немає. Фінансування проводиться за рахунок міського бюджету у 

відповідності до рішення 67 сесії міської ради 7 скликання  від  22.11.2019р. № 2313 "Про 

затвердження  комплексної  програми «Добро» на 2021-2023 рр.». 
Станом на 01.08.2021 р. на обліку в управлінні  праці та соціального захисту населення 

Хмільницької міської ради перебуває: 

- пенсіонерів за віком – 10150 осіб.; 

- ветеранів війни – 935 осіб;  
- постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 263 особи ( в т.ч. 42 дитини); 

- ветеранів військової служби та   ветеранів органів  внутрішніх справ – 95 осіб; 

- дітей війни – 2489 осіб; 
- осіб з інвалідністю – 3530 осіб; 

- батьків загиблих військовослужбовців – 24 особи; 

- осіб з інвалідністю військової служби – 29 осіб; 
- багатодітних сімей – 496 осіб; 

- дітей з багатодітних сімей – 1624 особи. 

Станом на 01.08.2021 року  територіальним центром  обслуговується  1054 громадян із 

1422 виявлених осіб  похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, внутрішньо переміщених осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)     Хмільницької міської ради.  
 У відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради на обліку перебуває  431 

чол., які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах  згідно з медичним висновком, в 
т.ч.  261 чол., в сільських населених пунктах, які  входять до складу Хмільницької міської 

територіальної громади. 

 
Для забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, 

Управління  освіти, молоді та спорту  міської ради  сучасною комп’ютерною  та 

мультимедійною технікою  використано 66,426 тисяч гривень. 
 На проведення поточних ремонтів приміщень та територій навчальних закладів освіти 

використано 132,01 тис. грн. 

 На проведення експертизи по об’єкту «Будівництво мультифункціонального майданчика 
для занять ігровими видами спорту НВК: ЗШ І-ІІ1 ступенів-гімназії №1 по вул. Небесної Сотні 12, 

в м. Хмільник, Вінницької області» використано коштів  на суму 3,240 тис. грн. 

 Проведено роботи по об’єкту «Реконструкція будівлі з використанням  енергозберігаючих 
технологій  із утепленням фасаду та горищного перекриття у ДНЗ №1 по вул.  Декабристів, 13 в м. 

Хмільник Вінницької області» на суму 194,242 тис. грн. 
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У II півріччі 2020-2021 навчального року у Хмільницькій міській територіальній громаді 

функціонувало 22 заклади  загальної середньої освіти, з них  І-ІІІ ст. 14 ,  І-ІІ ст. – 7 , І ступеня -1 .    
У ЗЗСО навчалося 4750 учнів. 

Крім того, у Хмільницькій міській територіальній громаді функціонувало 13 закладів 

дошкільної освіти, 7 дошкільних  підрозділів у складі ЗЗСО  із списковою  чисельністю 1372 
дитини, 59 груп, які задовольняли потреби населення Хмільницької міської територіальної 

громади. 

Рівень охоплення дошкільною освітою дітей від 3-х до 6-й річного віку становить 96% ,  5-

річного віку - 100%. 
Позашкільною освітою у Центрі дитячої та юнацької творчості охоплено 510 дітей. Заняття 

у 19 гуртках проводилися за такими напрямками: художньо-естетичним, декоративно-ужитковим, 

технічним, спортивним та туристично - краєзнавчим. 
Спортивні команди та спортсмени Хмільницької міської ТГ приймали участь у 25 

чемпіонатах області та чемпіонатах України  в яких взяли участь 248 спортсменів. Проведено з 

01.01 по 01.07. 2021 року 7 спортивно-масових заходів в яких взяли участь 268 осіб. У 

Хмільницькій міській ТГ  функціонує ДЮСШ, в 5-и відділеннях ДЮСШ  займається 363 учні. У 
Хмільницькому ЦДЮТ функціонує 2 групи з настільного тенісу в кількості 35 дітей. У 

Хмільницькій міській ТГ працює 2 спортивних клуба із східних єдиноборств із Зендокай Карате 

До де займаються спортом близько 200 спортсменів різного віку. Функціонує спортивний клуб з 
футболу в якому займається до 60 дітей. 

 
Відділом культури та туризму Хмільницької міської ради проведені заходи: 
- 22 січня – урочисте покладання квітів з нагоди Дня Соборності України біля пам’ятника  Т. 

Г. Шевченка; 

- 15 лютого - пам’ятна зустріч із нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав та 31-ї річниці виведення військ із Афганістану та урочисте покладання квітів  до 

пам’ятника загиблим воїнам-афганцям; 

- 20 лютого - загальноміське пам’ятне віче «Герої не вмирають!» та  скорботна 
акція «Запалімо пам`яті свічу» до Дня Героїв Небесної Сотні; 

- 9  березня – урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з нагоди  206 –ї 

річниці з дня народження великого Кобзаря; 

- 18 березня -  урочисте покладання квітів  пам’ятних місць для урочистого покладання 
квітів з нагоди відзначення 77-ї річниці вигнання окупантів    з міста Хмільника та  Хмільницького 

району; 

- 26 квітня  - відкриття пам’ятного знаку хмільничанам  - ліквідаторам наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС; 

- 9 травня - урочисте покладання квітів  до пам’ятних місць та поховань часів  Другої 

світової війни з нагоди Дня пам’яті та примирення та 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій  
світовій війні у м. Хмільнику; 

- 14 травня –  пам’ятне віче із покладанням квітів до меморіального скверу меморіального 

скверу жертвам голодомору  1932-1933рр.  та політичних репресій 1930-1950рр.  в знак  Дня 

пам’яті жертв політичних репресій; 
- 14 травня  -  урочисте покладання квітів до  пам’ятника жертвам Голокосту  на території 

Меморіального  парку жертвам фашистських репресій в знак   Дня пам'яті українців, які рятували 

євреїв під час Другої світової війни; 
- 22 травня – проведення пам’ятного заходу з  нагоди 160-х роковин  перепоховання Тараса 

Шевченка на Чернечій горі; 

- 1 червня  - проведення  розважального заходу «Країна дитячих мрій» з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей в міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка; 
- 17 червня – проведення урочистостей з нагоди Дня медичного працівника; 

- 22 червня – покладанням квітів до Меморіалу загиблих у роки Другої світової  війни до 

Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 
- 25 червня – проведення святкового заходу з нагоди Дня села Білий Рукав; 

- 28 червня – урочистий захід з нагоди Дня Конституції України. 

 
За 6 місяців поточного  року   через  Центр  надання адміністративних послуг  у  м. 

Хмільнику  адміністраторами  ЦНАПу надано 7105 адміністративних послуг.   
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На виконання вимог чинного законодавства України   впродовж  січня-червня 2021  року  

адміністраторами ЦНАПу  продовжував проводитись  прийом документів від суб’єктів звернень у 
наступних сферах: 

- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

- державної реєстрації громадських об’єднань; 
- видача витягів з Державного земельного кадастру.                                                               

Всього за звітний період до ЦНАПу у м. Хмільнику звернулось 14672  суб’єктів звернень. 

Хмільницька  міська  ТГ, за  результатами  конкурсного  відбору,  стала учасником  3-го 

Раунду Програми «U-LEAD з Європою».   «U-LEAD з Європою»  є міжнародною програмою, яка 
фінансується Європейським Союзом  та  його  країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, 

Польщею та Швецією. Програма робить внесок у створення багаторівневої системи управління, 

яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян. 
Однією  з  цілей  Програми  є  розширення  можливостей  об’єднаних громад та малих  міст  

для  надання  високоякісних  адміністративних  послуг  громадянам. 

У лютому 2021 року    в  рамках співпраці  із Програмою  «U-LEAD з Європою»  у Центрі 

надання адміністративних послуг у м. Хмільнику встановлено нові сучасні меблі: робочі столи, 
стільці для адміністраторів та відвідувачів, шафи, тумби, сейфи, меблі для облаштування зони 

очікування громадян. Також   установлено комп’ютерну техніку зі спеціалізованим програмним 

забезпеченням. Для батьків з дітьми облаштовано  дитячий куточок та встановлено сповивальний 
столик.  У ЦНАПі створені умови для осіб з інвалідністю.       

 

Протягом I півріччя  2021 року службою у справах дітей організовано та проведено 9 
рейдів, під час яких відвідано 67 сімей і 6 закладів торгівлі та громадського харчування. Під час 

рейдів постійно здійснюється об’їзд території міського парку ім. Т.Г.Шевченка, території Замкової 

гори, території загальноосвітніх закладів міста, території навчальних закладів ДНЗ «Професійний 

ліцей сфери послуг м. Хмільник», ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної 
освіти», інших місць скупчення молоді та територій сіл, які входять до Хмільницької міської 

територіальної громади. 

Фактів продажу повнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів в закладах торгівлі, 
громадського харчування не виявлено під час вищезазначених заходів. 

 За 6 місяців 2021 року службою у справах дітей взято на облік 28 дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. Всього на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах перебуває 35 дітей з 12 сімей. 

За I півріччя  2021 року у зв’язку із проведенням адміністративної Реформи в Україні на 

облік служби у справах дітей для забезпечення функціонування на території Хмільницької міської 

ТГ було взято 3 дитячі будинки сімейного типу у яких виконується 22 дитини-вихованця та 2 
прийомні сім’ї в яких виховуються 3 прийомні дитини, які раніше перебували на обліку у 

Хмільницькій РДА. 

До дитячого будинку сімейного типу було влаштовано 1 дитину позбавлену батьківського 
піклування, 3 особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування вибули з 

дитячого будинку сімейного типу. 

Загалом 94% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з первинного обліку 

служби у справах дітей Хмільницької міської ради влаштовані до сімейних форм виховання. 
Служба у справах дітей Хмільницької міської ради веде персоніфікований облік нерухомого 

майна дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та збирає документи для 

призначення опікунів над майном дитини. З початку року призначено опіку над майном двох 
дітей. 

З 84 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування 9 дітей мають житло на праві 

власності, у дітей призначено опікунів над житлом, 75 дітей мають житло на праві користування. 
6 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування перебувають на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті Хмільницької міської ради. 

Станом на 01.07.2021 року на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах 

перебуває 25 сімей,  в яких виховується 64 дитини. 
 

Відділом інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради на 

офіційному веб-сайті міської ради в розділі "Новини" та "Анонси подій" оприлюднено 2764 
інформації, які поширено через соцмережу Facebook та активні соціальні групи «Соколівський 
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округ. Новини», Новини Хмільника, Хмільник онлайн, Громада Хмільницького району, Афіша 

Хмільник тощо. 
Зверстано, надруковано та розповсюджено 6 випусків інформаційного бюлетеня міської ради 

"Хмільницька громада" зі щомісячним тиражем 5000 примірників.  

Через систему оповіщення та інформування населення поширено 130 аудіозвернень до 
громадськості щодо дотримання актуальних норм  карантину. 

Для розширення каналів поінформованості громади про діяльність міської ради, актуальні 

події у громаді актуальну інформацію поширювали через Viber спільноту міської ради та Telegram 

канал. 
Через запровадження заходів карантину відкриті зустрічі міського голови із громадськістю 

та з молоддю у загальноміському форматі не проводилися. 

Зустрічі відбувалися за ініціативи молоді: 
- 16 квітня Міський голова зустрівся з активістами молодіжного руху «Up Stream»; 

- 24 червня Міський голова зустрівся з медалістами в форматі «Real talk»; 

- 17 травня міський голова зустрівся з керівним складом Молодіжної ради. 

Проведено комунікативну кампанію з таких тем: 
- «Лугопарк «Старе русло» 

- «Форум громадських організацій «ЗміниТИ свою громаду»» 

- Бюджет участі у міській громаді 
Впроваджено сервіси електронної демократії та електронного урядування «Електронні 

петиції», «Електронні консультації з громадськістю», «Електронні звернення», «Громадський 

бюджет». 
 Реалізується проєкт «Розвиток інструментів «Civic tech» в Хмiльницькiй громаді», в 

результаті буде впроваджено сервіс «Відкрите місто». 

Затверджено Програму забезпечення безоплатною правовою допомогою населення 

Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки. 
 Програмою передбачено низку заходів, реалізація яких дозволить забезпечити мешканців 

Хмільницької міської територіальної громади якісною безоплатною правовою допомогою, а також 

створити умови для отримання територіальною громадою якісних послуг та підвищити 
спроможність жителів громади впливати на формування місцевої політики. 

Завершено реалізацію проекту  «Впровадження нових форм співпраці влади та громадських 

організацій на місцевому рівні» у співпраці з ГО «Спілка «Громадські ініціативи України» за 
підтримки Міжнародного фонду демократії. 

Організовано і проведено Форум громадських організацій Хмільницької громади «ЗміниТИ 

свою громаду» та  презентовано проект Програми розвитку громадянського суспільства в 

Хмільницькій громаді на 2021-2022 роки. 
Ініціатори розробки програми відділ інформаційної діяльності та комунікацій із 

громадськістю Хмільницької міської ради, громадська організація «ПРАВО», громадська 

організація «Центр аналізу місцевої політики», громадська організація «Туристично-оздоровча 
Україна». 

За результатами конкурсного відбору коштом бюджету міста проводиться фінансова 

підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість. 
У 2021 році коштом місцевого бюджету фінансову підтримку отримали 4  громадських 

організації:  

• Спілка ветеранів війни в Афганістані м. Хмільника та Хмільницького району; 
• Хмільницька міська організація ветеранів України, 

• Хмільницька міська організація  захисту допомоги особам з інвалідністю "Спільний шлях", 

• Спілка учасників АТО м. Хмільника та Хмільницького району. 
У Хмільницькій міській територіальній громаді розпочато процес формування мережі 

правових консультантів, які надаватимуть первинну правову допомогу сільським жителям. 

Розроблено навчальну програму для старост населених пунктів Хмільницької міської 

територіальної громади, бібліотекарів та молодіжного руху UPSTREAM, які пройшли 1-ше 
навчання. 

Розроблено навчальну програму для представників органу місцевого самоврядування і 

громадськості з питань цілей, заходів та інструментів, що спрямовані на впровадження принципів 
оприлюднення відкритих даних. 



15 

Посадовці та  представники молодіжного руху UPSTREAM подали заявку для участі у 

Школі адвокації та партисипації. 
 

Відділом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами міської ради забезпечено координацію роботи  громадських формувань з охорони 
громадського порядку.  

Забезпечено співпрацю відділу з правоохоронними органами, громадськими організаціями. 

З метою інформування населення Хмільницької міської територіальної громади про стан 

правопорядку та заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень, постійно 
оприлюднюється інформація про діяльність Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій 

області. 

З метою забезпечення  захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій відділом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії с 

правоохоронними органами   Хмільницької міської ради протягом 6 місяців 2021 року  виконано 

наступне: 

- за І півріччя 2021 року було виконано регламент робіт з перевірки працездатності 
електросирен, системи оповіщення та інформування.              

- забезпечено  виконання плану  основних заходів цивільного захисту Хмільницької міської 

ланки Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту станом  
на І півріччя 2021 року;  

- проведено 1 штабне тренування з органами управління Хмільницької міської ланки 

Вінницької підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;     
- обсяг запланованих навчань керівників підприємств, установ громади, органів управління 

міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, населення виконано на  99% ;   

- в засобах масової інформації постійно розміщується інформація щодо виконання завдань 

цивільного захисту з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.  
Для забезпечення належної готовності споруд для укриття населення проведено спільно з 

працівниками Хмільницького районного управління ДСНС комплексне їх обстеження, 

заплановані заходи щодо інвентаризації споруд виконано на 100%.         
 

Управлінням земельних відносин міської ради здійснено моніторинг договорів: на кінець 

2020 року існувало 706 договорів, станом на  01.07.2021 року  -  924 (враховуючи договори 
колишніх сільських рад та новоукладені). 

Укладено 47 нових договорів оренди землі та 98 нових договорів фактичного користування. 

Продовжено/поновлено на новий строк користування 46 договорів оренди землі. 

Підготовлено 5 матеріалів для роботи Комісії міської рад з самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель Хмільницької міської територіальної громади.  

Підготовлено 3 справи для роботи Комісії міської ради з визначення збитків власникам землі 

та землекористувачам за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів 
або недоплати по існуючих договірних зобов’язаннях, на суму 2254966,95 грн. 

Підготовлено 36 актів для роботи Комісії по обстеженню земельних ділянок по фактичному 

землекористуванню, яка діє на підставі Положення про порядок набуття права на земельну 

ділянку за давністю користування (набувальна давність) на території міста Хмільника та 
Положення про надання земельних ділянок в користування для ведення городництва, сінокосіння, 

встановлення тимчасових гаражів, які тимчасово незадіяні за цільовим призначенням. 

Замовлено виготовлення 19 проектів землеустрою на земельні ділянки в межах м. Хмільника 
для подальшої реєстрації права на них з метою продажу права власності чи права оренди на 

аукціоні. 

Додатково укладених нових договорів : 
- оренди землі на загальну суму орендної плати – 853504 грн.  

- фактичного користування землею (гаражі, городи) всього на суму 11479,18 грн.; 

- фактичного користування землею до моменту укладання правовстановлюючих документів 

на землю на загальну суму 701924,0 грн. 

 
3. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери. 

  
У сфері фінансових ресурсів: 
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- наявність податкового боргу до державного та місцевого бюджетів; 

- погіршення фінансового стану суб'єктів господарювання; 
- наявність тіньової економічної діяльності. 

У сфері розвитку реального сектору економіки: 

- недостатність капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей в 
розширення асортименту та нарощування обсягів виробництва, низька інноваційна активність та 

низька конкурентоспроможність суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку; 

- зростання тарифів і цін на водопостачання та водовідведення; 

- недосконалість механізмів співпраці між представниками влади та бізнесу;  
- економічна та фінансова нестабільність, неврегульованість питань фінансування та 

кредитування (високі процентні ставки на кредити, завищені вимоги банків до позичальників, 

складна процедура оформлення кредиту). 

У демографічній ситуації та зайнятості населення: 

- зниження чисельності наявного населення громади; 

- складнощі у працевлаштуванні неконкурентоспроможних на ринку праці груп населення 

(осіб з інвалідністю, непрацюючої молоді без стажу роботи, осіб перед пенсійного віку тощо); 
- низький рівень заробітної плати жителів громади. 

У сфері розвитку транспорту та дорожнього господарства: 

- незадовільний стан вулично-дорожньої мережі та автобусних маршрутів загального 
користування; 

- недостатнє фінансування на компенсацію збитків надавачу послуг за пільгові перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом загального користування в  звичайному режимі руху;  
- зростання цін на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; 

- наявність випадків порушення водіями схеми та розкладу руху. 

У сфері енергозбереження:  

- недостатнє фінансування заходів з енергозбереження у закладах бюджетної сфери, 
підприємств та організацій громади; 

- необхідність вдосконалення мереж зовнішнього освітлення громади, шляхом 

впровадження енергозберігаючих технологій. 

У сфері сільського господарства: 

- зменшення поголів’я ВРХ; 

- дорога вартість паливно-мастильних матеріалів; 
- недостатнє інформування населення щодо наявності державних та обласних програм 

підтримки аграрного сектору та господарств населення. 

У сфері розвитку житлово-комунального господарства: 

-     невдосконалена система поводження з твердими побутовими відходами; 
-     підняття тарифів на житлово-комунальні послуги; 

- незбалансованість тарифної політики на енергоносії, що призводить до погіршення 

фінансового стану підприємств життєзабезпечення; 
-   неналежний стан доріг, мостів та тротуарів Хмільницької громади; 

- неналежний стан водогонів. 

У сфері розвитку освіти: 

- неефективна мережа закладів освіти; 
- невідповідність  харчоблоків ЗЗСО , що знаходяться у сільських школах,  вимогам 

HASSP;  

- застаріла  система опалення в ряді сільських шкіл;  
- відсутність блискавкозахисту на частині будівель закладів освіти  міських та сільських 

шкіл;  

- відсутність належних умов для роботи  КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Хмільницької міської ради; 

- фізична та моральна зношеність парку шкільних автобусів. 

У сфері фізкультури та спорту: 
-  відсутність належної матеріально технічної бази; 
- відсутність належної кількості високопрофесійних тренерів; 

- відсутність належних агітаційних матеріалів,  направлених на пропаганду спорту;  

- необхідність будівництва сучасних та реконструкція існуючих спортивних   
майданчиків; 
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- необхідність проведення капітальних ремонтів та реконструкції господарських 

будівель та споруд Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, міського стадіону: зокрема 
бігових доріжок, футбольного поля та сидінь для вболівальників. 

У сфері  соціального захисту: 

- низький  рівень  заробітної плати в багатьох галузях економіки територіальної громади; 
- нестабільне законодавство з надання населенню державних допомог та житлових субсидій 

на оплату житлово-комунальних послуг (постійне внесення змін до чинного законодавства, 

зокрема, нова редакція постанов КМУ з 01.05.2021 р.); 

- відсутність  сучасних програмних комплексів, які б об’єднували всі соціальні виплати; 
- проблема санаторно-курортного лікування пільгових категорій громадян, зокрема осіб з 

інвалідністю, та виплати їм грошової компенсації за невикористану путівку або самостійне 

санаторно-курортне лікування (ветерани, особи з інвалідністю та особи, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС вимагають суттєвого підвищення розміру зазначеної компенсації до 

рівня реальної вартості путівки); 

- проблемне питання розміру грошової  компенсації на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів для осіб, які втратили працездатність; 
- залишається незначною компенсація на продукти харчування особам І та ІІ категорій; 

- відсутність   приміщення територіального центру, яке відповідає будівельним, технічним, 

санітарно-гігієнічним нормам, застаріла матеріально-технічна база; 
- низький рівень доходів громадян, які потребують надання соціально-побутових послуг за 

місцем проживання на платній основі; 

- недостатньо створюються належні, безпечні і здорові  умови праці на виробництві; 
- недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту; 

- недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці; 

- недостатнє  iнформацiйне забезпечення  служб з охорони праці. 

У сфері захисту і підтримки дітей та молоді: 
- наявність соціального сирітства,  бездоглядності та безпритульності дітей на території 

Хмільницької міської територіальної громади; 

- серед багатьох сімей, що мешкають у громаді існують проблеми, які умовно можна назвати 
"складні життєві обставини", через які страждають діти; 

- домашнє насильство стосовно дітей; 

- низький рівень життя, безробіття і значна економічна та соціальна залежність від батьків; 
- шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних конфліктів);  

- низька народжуваність — вже протягом трьох з половиною десятиліть в Україні 

зберігається рівень народжуваності, який не забезпечує навіть відтворення поколінь;  

- матеріальна незабезпеченість, відсутність умов для поліпшення житлових умов;  
- поганий стан здоров’я і зростання рівня соціальних відхилень (злочинність, пияцтво, 

наркоманія, проституція);  

- втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму; 
- молодь громади пасивно ставиться до проблем життєдіяльності громади та не проявляє 

ініціативи в їх вирішені. 

У сфері розвитку медичного обслуговування населення: 

-  недостатнє оснащення медичних закладів сучасною медичною апаратурою; 
- недостатнє фінансування на придбання медичних засобів; 

- збільшення кількості пільгових хворих, в тому числі на COVID-19;  

- гарантовані обсяги надання медичної допомоги не в повному обсязі забезпечені коштами 
державного бюджету. 

-потребує додаткових фінансових ресурсів матеріально-технічна база медичних закладів 

У сфері культури та туризму: 
- недостатнє матеріально - технічне забезпечення закладів культури; 

- мережа культурних установ не використовується в освітньому процесі; 

- знижується зацікавленість у культурному житті; 

- якість виготовленого культурного продукту знаходиться не на конкурентному рівні; 
- низький рівень культурної компетенції і культурних практик українців; 

- низька оплата праці та відсутність реальних перспектив творчого зростання; 

- відтік молодих кадрів; 
- складний доступ до використання культурних установ різними групами громадян; 
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- недостатньо коштів на реконструкцію пам’яток історії та архітектурного мистецтва; 

- не розвинений сектор туристичної індустрії; 
- відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності 

туристичної галузі. 

У сфері надання адміністративних та муніципальних послуг: 
- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг; 

- наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших відомств, не 

пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з 

різних організацій для отримання кінцевого результату; 
- відсутність єдиної системи взаємодії органів виконавчої влади щодо надання 

адміністративних послуг; 

- недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між виконавчими 
органами міської ради та органами виконавчої влади; 

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг. 

 У сфері інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю: 

- низький рівень довіри суспільства і його різноманітних груп до органу місцевого 
самоврядування та інших владних структур; 

- низька активність місцевих ЗМІ в питаннях висвітлення актуальних подій громади; 

- для діяльності громадської ради  та інших консультативно-дорадчих органів характерна 
активність лише на початку їхньої каденції. 

У сфері містобудування, розвитку житлового будівництва:  

- недостатнє проведення містобудівного моніторингу на сприяння до участі інвесторів в 
придбанні земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва, зокрема санаторно-курортних 

установ; 

- проведення інженерно-будівельних робіт на об’єктах інженерно-транспортної 

інфраструктури міста-курорту є недостатнім, внаслідок браку коштів в міському бюджеті і 
законодавче обмеження їх надходжень від пайової участі; 

- недостатнє фінансування на виготовлення проектної документації і виробничі роботи на 

реставрацію та утримання пам’яток архітектури, внаслідок браку коштів в міському бюджеті; 
- недостатнє фінансування на реставрацію та утримання пам’яток архітектури від їх 

балансоутримувачів та користувачів. 

У сфері земельних відносин: 
-  відсутній дієвий механізм для контролю за самовільним та/або не цільовим  

використанням земель на території міста Хмільника; 

- відсутність містобудівної документації населених пунктів – сіл Хмільницької міської 

територіальної громади; 
- відсутність інвентаризації земель всіх категорій як в межах населених пунктів так і за 

межами; 

- відсутність повного, достовірного обліку орендарів земель комунальної власності   
Хмільницької міської ТГ;  

- відсутність вільних земельних ділянок учасникам АТО. 

У сфері цивільного захисту: 

- неналежне облаштування систем з водозниження на зонах підтоплення; 
- недостатній рівень забезпечення засобами індивідуального захисту сил швидкого 

реагування  населення, що підпадає  під ураження внаслідок виникнення НС;  

- неналежне обладнання місць відпочинку на воді в межах території громади; 
- неналежний стан техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності. 

 У сфері законності, охорони громадського порядку: 

- недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ, СБУ; 
- недостатній рівень забезпечення засобами зв’язку та оргтехнікою пунктів охорони 

громадського порядку; 

- слабка активність громадян у співпраці з органами внутрішніх справ щодо попередження, 

виявлення та розкриття злочинів; 
- наявність правопорушень здійснених в громадських місцях. 

 

II. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку у 2022-2024 роках 
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Хмільницька міська територіальна громада складається з сорока двох населених пунктів: м. 

Хмільник та села Соколова, Березна, Крупин, Чудинівці, Куманівці, Лозова, Педоси, Вугли, Гулі, 
Думенки, Лелітка, Вербівка, Крутнів, Кожухів, Лісне, Теси, Іванівці, Лука, Осічок, Шевченка, 

Лисогірка, Медведівка, Великий Митник, Філіопіль, Будків, Малий Митник, Кушелівка, Порик, 

Курилівка, Томашпіль, Журавне, Олександрівка, Широка Гребля, Голодьки, Стара Гута, 
Кривошиї, Колибабинці, Сьомаки, Сербанівка, Білий Рукав, селище Красносілка. 

Населення Хмільницької міської територіальної громади становить 43 609 осіб, а територія 

63590,2 га. 

Головною метою економічного і соціального розвитку Хмільницької міської  
територіальної громади  у 2021 році є  забезпечення виконання комплексу заходів, спрямованих на 

створення умов для розвитку усіх галузей економіки громади, підвищення її 

конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання, зміцнення інвестиційного 
потенціалу, розв’язання соціальних проблем та загальне підвищення добробуту населення.  

Для досягнення мети, на підставі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку 

громади у 2021 році та наявних проблем у Програмі визначено пріоритетні напрямки: 

Комфортні умови проживання – створення належних умов життєзабезпечення 
населення, розвиток Хмільницької міської територіальної громади як гарної, чистої і безпечної 

громади.  

Всебічний розвиток жителів Хмільницької міської територіальної громади - 
підвищення стандартів життя шляхом поліпшення якості та доступності освіти, медичного 

обслуговування, соціального захисту населення, спорту і культури. 

Управління громадою –  підвищення якості надання адміністративних та муніципальних 
послуг та залучення територіальної громади  до управління громадою. 

Економічний потенціал громади - поліпшення умов життєдіяльності населення громади 

на основі розвитку реального сектору економіки як базису для підвищення зайнятості, поліпшення 

бізнес-клімату, створення умов для максимально вільного ведення бізнесу, залучення інвестицій. 
Ефективне використання ресурсів – забезпечення  здійснення витрат бюджету у 

відповідності до обсягу надходжень податкових та неподаткових платежів, інших доходів  та 

трансфертів, удосконалення системи управління об’єктами комунального майна та земельними 
ресурсами громади. 

Кожний із вищеназваних пріоритетів включає стратегічні цілі (напрямки) розвитку 

громади. Цілі повинні бути: конкретними, вимірювальними, досяжними, реалістичними та 
обмеженими в часі. Визначивши стратегічні цілі (пріоритети), формулюються операційні цілі – 

конкретні плани діяльності для досягнення пріоритетних стратегічних цілей. Операційні цілі у 

свою чергу поділяються на завдання із конкретними діями, які необхідно здійснити у 2022-2024 

роках. Система заходів (дії) щодо реалізації соціально-економічної політики ґрунтується на 
виконані місцевих галузевих програм з визначенням конкретних термінів виконання та 

виконавців. 

Схематично структура програми соціально-економічного розвитку виглядає наступним 
чином:

 
 

III. Стратегічні цілі (напрями), операційні цілі, заходи та очікувані результати. 

 

Стратегічна ціль 1. 

 РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 
 

Операційна ціль 1.1. Налагодження діалогу влада-бізнес-громада. 

СТРАТЕГІЧНІ 

ЦІЛІ 

(НАПРЯМИ) 

ОПЕРАЦІЙНІ 

ЦІЛІ 

ЗАВДАННЯ 

(ДІЇ) 

ШЛЯХИ 

ДОСЯГНЕННЯ 

(ЗАХОДИ) 

ОЧІКУВАНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ 
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        1.1.1. Залучати суб'єктів господарювання громади до обговорення питань розвитку громади, 

написання стратегічно важливих документів, налагодження співпраці. 
Шляхи досягнення: 

- залучення суб'єктів господарювання та жителів громади до участі у засіданнях «круглих 

столів», семінарів, обговореннях, зустрічах, нарадах; 
- інформування про важливі події в громаді. 

Очікувані результати: 

- зміцнення довіри  та налагодження порозуміння між владою, жителями громади та 

суб'єктами господарювання; 
- прозорість та відкритість влади. 

 

Операційна ціль 1.2. Інвестиційна діяльність 
1.2.1. Участь у регіональних та міжнародних проєктах, конкурсах та грантах. 

Шляхи досягнення: 

- підготовка та подача проєктних заявок; 

- максимальне сприяння реалізації інвестиційних проєктів; 
- активізація роботи щодо спрямування ресурсів в енергозберігаючі та енергоефективні 

інвестиційні проєкти. 

Очікувані результати: 
-  збільшення обсягу інвестицій (в тому числі іноземних) в економіку громади. 

1.2.2. Впровадження ініціатив, які спрямовані на вирішення проблем громади.  

Шляхи досягнення: 
- перегляд Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) в 

Хмільницькій міській територіальній громаді; 

- затвердження параметрів Бюджету участі на 2022 рік та прогнозних обсягів Бюджету 

участі на 2023 – 2024 роки ;  
- проведення інформаційної кампанії; 

- попередній розгляд усіх поданих проєктів; 

- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проєктів; 
- супроводження функціонування електронної системи бюджету участі. 

Очікувані результати: 

- подання та реалізація відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на  
вирішення пріоритетних проблем громади та його жителів; 

- налагодження діалогу влади і громади. 

1.2.3. Виготовлення інформаційних матеріалів щодо наявних інвестиційних пропозицій та 

висвітлення їх на сайті. 
Шляхи досягнення: 

- підготовка інформаційних бюлетенів та інвестиційних пропозицій; 

- підготовка інвестиційного паспорта громади. 
Очікувані результати: 

- популяризація громади; 

- надходження коштів до бюджету громади. 

 
Операційна ціль 1.3. Підприємництво та регуляторна діяльність. 

1.3.1. Залучення суб’єктів господарювання громади до участі в обласних, всеукраїнських, 
міжнародних виставкових заходах, інвестиційних ярмарках, форумах, конференціях з наданням 

організаційної підтримки. 

Шляхи досягнення: 

- доведення до суб’єктів господарювання інформації щодо участі у виставках, конференціях, 
форумах тощо. 

Очікувані результати: 

- популяризація місцевих товарів на вітчизняному та зарубіжному ринку; 
- розвиток підприємництва; 

- можливість для отримання фахових консультацій підприємцями громади. 

1.3.2. Здійснення державної регуляторної діяльності 
Шляхи досягнення: 

- розроблення та прийняття регуляторних актів. 
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Очікувані результати: 

   - врегулювання відносин, які виникають між регуляторними органами та суб’єктами 
господарювання. 

 
Операційна ціль 1.4. Сфера торгівлі та послуг. 
1.4.1. Залучення місцевих товаровиробників, підприємства торгівлі та ресторанного бізнесу 

до участі у святкових ярмарках, ярмарках-продажах, масових заходах місцевого значення, а також 

конкурсах професійної майстерності. 
Шляхи досягнення: 

- інформування суб’єктів підприємництва щодо участі у вказаних заходах. 

Очікувані результати: 
- популяризація продуктів, послуг, навиків місцевих товаровиробників, підприємств торгівлі 

та ресторанного бізнесу. 

 

Операційна ціль 1.5. Транспортна сфера. 
1.5.1. Здійснення постійного контролю за дотриманням перевізниками умов договорів на 

перевезення пасажирів на  міських та приміських маршрутах загального користування  у 

звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі. 
Шляхи досягнення: 

- проведення періодичних перевірок дотримання графіків руху міським та приміським 

транспортом та умов договорів на перевезення; 

- проведення робочих зустрічей з перевізниками та обговорення проблемних питань, 
пов’язаних з перевезеннями. 

Очікувані результати: 

- забезпечення мешканців регулярним автомобільним перевезенням; 
- поліпшення якості обслуговування громадян при перевезенні на маршрутах; 

- підвищення якості та безпеки перевезень; 

- удосконалення ринку транспортних послуг. 
1.5.2. Удосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування  у 

відповідності до потреб в перевезеннях.  

Шляхи досягнення: 

- вивчення попиту населення на потребу в пасажирських перевезеннях; 
- вивчення економічної доцільності запровадження комунального транспорту у громаді.  

Очікувані результати: 

- сформована мережа автобусних маршрутів загального користування у громаді; 
- збільшення пасажиропотоку; 

- забезпечення мешканців регулярним автомобільним перевезенням; 

- поліпшення якості обслуговування громадян при перевезенні на маршрутах; 
- підвищення якості та безпеки перевезень. 

 

Операційна ціль 1.6. Сільське господарство 

Заходи  (дії) галузі (сфери діяльності) на 2022-2024 роки 
1.6.1. Здійснення постійного моніторингу за ходом проведення сільськогосподарських робіт.  

Шляхи досягнення: 

- збір адміністративних даних про хід проведення посіву ярих, зернових та технічних 
культур по сільськогосподарських підприємствах Хмільницької міської громади; 

- збір адміністративних даних про хід збирання сільськогосподарських культур по 

Хмільницькій міській громаді. 

Очікувані результати: 
- отримання достовірних даних для проведення порівняльного аналізу та звітування. 

1.6.2. Участь у реалізації державної підтримки аграрного сектору, господарств населення. 

Шляхи досягнення: 
- проведення інформаційної кампанії; 

- здійснення збору документів і подальший їх супровід. 

Очікувані результати: 
- активний розвиток сільських територій; 

- підвищення рівня якості життя сільського населення. 
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Стратегічна ціль 2. 

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Операційна ціль 2.1. Інтегроване управління водними ресурсами. 

2.1.1. Надійне функціонування систем водопостачання та водовідведення і покращення 

якості води. 

 Шляхи досягнення: 
- поліпшення мережі водопостачання та водовідведення; 

- очистка водних об’єктів. 

Очікувані результати: 
- поліпшення якості води; 

- поліпшення стану водних об’єктів; 

- підвищення надійності та ефективності роботи систем водопостачання та водовідведення; 
- поліпшення стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в 

громаді. 

 
Операційна ціль 2.2. Благоустрій населених пунктів громади 

2.2.1. Поліпшення технічного стану та естетичного вигляду об’єктів та елементів 

благоустрою громади. 
Шляхи досягнення: 

- проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг та тротуарів; 

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху за допомогою спеціального та  інформаційного 

забезпечення учасників дорожнього руху; 
- визначення та облаштування місць для паркування; 

- облаштування нових та відновлення існуючих місць для відпочинку мешканців та гостей 

громади; 
- забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі; 

- санітарна очистка та прибирання вулиць громади; 

- утримання кладовищ в належному стані; 

- регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною. 
Очікувані результати: 

- поліпшення загального зовнішнього вигляду об’єктів громади; 

- покращення технічного стану доріг та тротуарів . 
2.2.2. Подальше впорядкування та розвиток зелених насаджень громади. 

Шляхи досягнення: 

- забезпечення утримання зелених насаджень громади у впорядкованому стані; 
- створення клумб, зелених зон. 

Очікувані результати: 

- поліпшення загального зовнішнього вигляду об’єктів громади; 

- поліпшення екології громади. 
2.2.3. Розвиток мережі зовнішнього освітлення. 

 Шляхи досягнення: 

- влаштування освітлення на пішохідних переходах, вулицях та дорогах. 
Очікувані результати: 

- безпека руху та пересування; 

- збільшення кількості освітлених територій громади. 

 
Операційна ціль 2.3. Енергоефективний розвиток та енергоефективність 

2.3.1. Зниження собівартості послуг та забезпечення надання якісних послуг шляхом 
впровадження ефективних механізмів та технологій. 

Шляхи досягнення: 

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів; 

- популяризація серед населення через засоби масової інформації ефективного та 
ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Очікувані результати: 

- розвиток житлово-комунального господарства шляхом технічного переоснащення галузі; 
- зменшення обсягів витрат енергоносіїв. 
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2.3.2. Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Хмільника до 

2030 року. 
Шляхи досягнення: 

- підготовка та подання моніторингового звіту до Європейської комісії; 

- реалізація заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Хмільника до 
2030 року; 

- проведення заходу "Дні сталої енергії". 

Очікувані результати: 

- зменшиться споживання енергоресурсів; 
- зменшення викидів CO2; 

- збереження сталого клімату. 

 
Операційна ціль 2.4. Управління об’єктами комунальної власності 

2.4.1. Приватизація комунального майна. 

Шляхи досягнення: 

- продаж через електронну торгову систему "Прозорро. Продажі" об'єктів нерухомого 
комунального майна (у разі внесення цих об'єктів до переліку майна, що підлягає приватизації у 

2022, 2023, 2024 роках, що затверджується рішенням міської ради). 

Очікувані результати: 
- поповнення місцевого бюджету; 

- ефективне використання комунального майна. 

 

Стратегічна ціль 3. 

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

 
Операційна ціль 3.1. Зайнятість населення та заробітна плата 
3.1.1. Легалізація заробітної плати та дотримання мінімальних стандартів в оплаті праці. 

Шляхи досягнення: 

- проводити на постійній основі інформаційно-роз’яснювальні роботи серед суб’єктів 

господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних 
наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання 

трудового законодавства. 

- проводити комісійні інформаційно-профілактичні та роз’яснювальні  заходи  норм діючого 
законодавства серед суб’єктів підприємництва безпосередньо на їхніх робочих місцях. 

- проводити співбесіди  з керівниками  господарюючих  суб’єктів міста, які не дотримуються 

мінімальних стандартів в оплаті праці. 
- проводити консультації та рекомендації сторонам соціального діалогу стосовно включення 

до колективних договорів положень щодо конкретизації  змісту  колективних  договорів  

підприємств  стосовно  умов  і  розмірів  заробітної  плати відповідно до  законодавства.  

Очікувані результати: 

- зростання  середньомісячної  заробітної  плати  у  2022-2024 році  на 15,0 %; 

-  зниження  рівня  бідності,  підвищення  рівня  життя  населення; 
-  забезпечення  регулярної  виплати  заробітної  плати  підприємствами  громади  усіх  форм  

власності; 

- збільшення  надходжень  до  місцевого  бюджету,  пенсійного  та  інших  соціальних  

фондів.   
3.1.2. Попередження виникнення заборгованості із заробітної плати. 

Шляхи досягнення: 

- заслуховувати роботодавців на засіданні міської тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, що допустили виникнення заборгованості із заробітної плати; 

- щотижнево проводиться моніторинг із виплати заробітної плати на підприємствах громади. 

Очікувані   результати: 
- забезпечення  регулярної  виплати  заробітної  плати  підприємствами  міста  усіх  форм  

власності. 

 
Операційна ціль 3.2. Соціальний захист та соціальні послуги 
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    Завдання 3.2.1. Соціальна підтримка сімей з дітьми, незахищених верств населення (особи 

з інвалідністю, пристарілі особи, особи, які не мають права на пенсію, внутрішньо перемішені 
особи тощо), посилення адресності надання житлової субсидії населенню, спрямовуючи її тим 

категоріям громадян, які не в змозі самостійно сплачувати за спожиті житлово-комунальні 

послуги; посилення адресності надання державної соціальної підтримки найбільш незахищеним 
верствам населення та забезпечення контролю під час її надання. 

Шляхи досягнення: 

- після прийняття Закону  України «Про Державний бюджет України на 2022р.» провести 

детальне опрацювання з подальшим застосуванням його норм при призначенні та виплаті різних 
видів допомог, субсидій тощо; 

- відпрацювати відповідні підготовчі заходи з метою якісного системного прийому, 

опрацювання документів в опалювальний період 2021-2022 рр. та подальшого призначення 
субсидії в травні 2022 р.; 

- здійснювати прийом громадян з використанням програмного комплексу «Інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада»; 

- проводити нарахування та виплату всіх видів державної допомоги, винагород та 
компенсацій, також житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого палива та скрапленого газу у грошовій готівковій формі; 

- проводити превентивну  верифікацію на етапі звернення громадянина за допомогою та 
поточну верифікацію щодо правомірності отримання соціальних виплат; 

- проводити контроль цільового  використання бюджетних коштів, призначених  у вигляді 

допомог, субсидій на покриття витрат населенню за спожиті  житлово-комунальні послуги та 
енергоносії шляхом перевірки достовірності наданої  громадянами інформації, підприємствами, 

установами; 

- проводити обстеження  сімей, що потребують державної допомоги, співпрацювати з 

службами міста по питанню надання органам соцзахисту достовірної інформації про доходи й 
майновий стан громадян (ОДПІ, МРЕВ, ЖЕК, ККП і т. д.); 

- працювати  в напрямку розробки програм щодо покращення  та посилення соціального 

захисту визначених категорій громадян Хмільницької міської територіальної громади. 
 Очікувані результати:  

- підвищення рівня соціальних стандартів та гарантій, недопущення поширення  бідності 

серед малозахищених верств населення, матеріальна підтримка найбільш вразливих верств 
населення на рівні державних гарантій. 

Завдання 3.2.2. Вжиття  вичерпних заходів,   спрямованих   на   безумовне забезпечення  

державних  гарантій  соціального  захисту  ветеранів війни та праці, ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, військовослужбовців, осіб, 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та прирівняних до них осіб, осіб та дітей з інвалідністю, 

пенсіонерів, багатодітних сімей, малозахищених верств населення.  

Шляхи досягнення: 
- забезпечити своєчасне наповнення бази даних ЄДАРП необхідною інформацією про 

пільгові категорії громадян та підтримку її в актуальному стані. Вести персоніфікований облік 

пільгових категорій громадян за видами пільг; 

- проводити нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого 
палива та скрапленого газу у грошовій формі; 

- здійснювати розрахунки з підприємствами та організаціями на підставі отриманих від них 

щомісячних звітів щодо нарахування пільг по послугах зв’язку, пільговому перевезенню; 
- здійснювати розрахунки з підприємствами та організаціями на підставі отриманих від них 

щомісячних звітів щодо нарахування пільг Почесним громадянам міста; 

- з урахуванням медичних показників та індивідуальних потреб забезпечувати окремі 
категорії населення технічними та іншими засобами реабілітації і формувати відповідне державне 

замовлення, згідно затвердженого переліку таких засобів. Підтримувати в актуальному стані 

електронну систему інформації, яка пов’язана з Центральним (загальнодержавним) банком даних 

інвалідів з використанням WEB – технологій; 
- обліковувати та здійснювати відповідні заявки для забезпечення на санаторно-курортного 

лікування громадян, які користуються пільгами; 

- оформляти необхідні документи для забезпечення осіб з інвалідністю транспортними 
засобами та для отримання компенсаційних виплат на транспортні послуги, бензин, технічне 
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обслуговування. Здійснювати відповідні заявки для отримання зазначених компенсаційних 

виплат; 
- організовувати роботу щодо забезпечення санаторно-курортного лікування, професійної та 

психологічної адаптації учасників АТО/ООС. Проводити широку роз’яснювальну роботу серед 

учасників АТО/ООС  з зазначених  питань; 
- перераховувати кошти на оздоровлення та харчування громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до отриманих коштів;        

- оформляти необхідні документи для виплати компенсації на поховання учасників бойових 

дій та здійснювати відповідні заявки; 
- оформляти необхідні документи для влаштування осіб з інвалідністю та престарілих в 

будинки-інтернати; 

- здійснення контролю за виконанням обов’язків опікунів над недієздатними особами 
шляхом проведення обстеження умов проживання підопічних  в установлені терміни; 

- забезпечити прийом та видачу пільгових посвідчень громадянам, які звернулися та мають 

на них право;  

- проводити роботу по розгляду звернень громадян та роз’яснювальну роботу через засоби 
масової інформації по висвітленню норм чинного законодавства щодо реалізації прав громадян на 

різні види пільг та компенсацій; 

- організовувати роботу щодо  визначення потреби громади у соціальних послугах; 
- забезпечувати облік осіб , які звертаються в управління з питань направлення в установи та 

заклади, що надають соціальні послуги, сприяти в оформленні документів цим особам; 

- спрямовувати та координувати діяльність закладів з надання соціальних  послуг; 
- проводити моніторинг надання соціальних послуг і здійснювати контроль надавачів 

соціальних послуг. 

Очікувані результати: 

- вдосконалення системи соціального захисту ветеранів війни та праці, ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, військовослужбовців, 

осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та прирівняних до них осіб, осіб та дітей з 

інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей, малозахищених верств населення;   
- матеріальна підтримка найбільш вразливих верств населення на рівні державних гарантій. 

Завдання 3.2.3. Вдосконалювати надання соціальних послуг  громадянам, які перебувають на 

обліку та обслуговуванні в  територіальному  центрі. 
Шляхи досягнення: 

- впроваджувати нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних 

послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; 

- розширити спектр виїздів створеної мультидисциплінарної команди для надання комплексу 
соціальних послуг особам похилого віку, які знаходяться на обслуговуванні в територіального 

центру, за місцем проживання тих, хто їх потребує; 

 - продовжувати надавати екстрену допомогу громадянам, які опинились в складних 
життєвих обставинах вимірювання артеріального тиску, температури тіла, надання гуманітарної 

допомоги, консультації, рекомендації про подальше підтримання здоров’я  та лікування; 

- дотримуватись  протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції COVID-19, а саме: здійснення температурного скринінгу  соціальних працівників; 
 - запроваджувати ефективні системи моніторингу та контролю за якістю надання соціальних 

послуг,вивчати потреби мешканців громади,забезпечити зростання соціальної активності та 

відповідальності населення, дати змогу забезпечити широкий доступ потребуючих до якісних та 
ефективних соціальних послуг; 

- дотримуватись вимог до якості соціальної послуги, встановленої у Державному стандарті.   

Очікувані результати: 
- забезпечення якісного надання  соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Завдання 3.2.4. Надавати послуги соціально-побутової адаптації, вивчаючи можливості, 

інтереси та потреби підопічних. 
Шляхи досягнення: 

- всебічно розвивати особистий потенціал відвідувачів відділення денного перебування; 

- стимулювати розвиток творчих сил підопічних, не порушуючи їхньої життєвої позиції.  
Очікувані результати: 
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- проведення тематичних заходів відповідно до інтересів підопічних відділення денного 

перебування; 
- проведення занять з декоративно-прикладного мистецтва, впровадження здорового 

способу життя (заняття з фізичної реабілітації), вивчення нових технологій та способів 

спілкування (уроки з комп’ютерної грамотності). 
Завдання 3.2.5. Надання адресної  натуральної   допомоги  малозабезпеченій категорії 

громадян. 

Шляхи досягнення: 

1.Співпрацювати з  керівниками організацій, підприємств, комерційних структур, релігійних 
конфесій міста з метою залучення позабюджетних коштів для надання матеріальної та натуральної 

допомоги  підопічним терцентру та для організації святкових столів на заходах, що проводяться у 

територіальному центрі 
Очікувані результати: 

- забезпечення натуральною допомогою малозабезпечених категорій громадян. 

Завдання 3.2.6. Підвищити рівень безпеки і  умови праці на робочих місцях на 

підприємствах міста по запобіганню і недопущенню випадків  виробничого травматизму і 
професійних захворювань. 

Шляхи досягнення: 

- проводити навчання з підвищення  рівня знань посадових осіб та спеціалістів підприємств, 
установ та організацій, які вирішують питання охорони праці; 

- підвищити ефективність роботи служб з питань охорони праці на    підприємствах  усіх  

форм власності міста шляхом проведення семінарів і роз’яснювальної  роботи з керівниками і 
спеціалістами з питань охорони праці щодо виконання вимог законодавства України з охорони 

праці. 

Очікувані результати: 

- створення належних, безпечних i здорових умов праці на підприємствах; 
- зниження рівня виробничого травматизму.  

3.2.7. Раннє виявлення сімей з дітьми та осіб, які належать до вразливих груп населення 

та/або перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг. 
Шляхи досягнення: 

- раннє виявлення та облік сімей та  дітей/осіб, які належать до вразливих груп населення 

та/або перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; 
- проведення оцінювання потреб сімей з дітьми та осіб, які належать до вразливих груп 

населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, надання необхідних їм соціальних 

послуг та визначення методів соціальної роботи; 

-  забезпечувати надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп 
населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах відповідно  до Державних 

стандартів, затверджених Кабінетом Міністрів України 

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються Хмільницьким міським 
центром соціальних служб відповідно до законодавства; 

- збільшення штатної чисельності  фахівців із соціальної роботи відповідно до  

рекомендованого  Мінсоцполітики нормативу чисельності працівників центрів соціальних служб. 

Очікувані результати: 
- зростання кількості населення проінформованого про соціальні послуги; 

- збільшення кількості виявлених сімей та дітей, які належать до вразливих груп населення 

та/або перебувають у складних життєвих обставинах; 
- збільшення кількості сімей та дітей/осіб охоплених соціальними послугами; 

      - збільшення частки сімей та дітей, охоплених послугою соціального супроводу, до загальної 

кількості сімей та дітей, охоплених соціальними послугами.  
3.2.8. Популяризація альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу, сімей опікунів/піклувальників. 

Шляхи досягнення: 
-  здійснення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного 

типу, а також соціального супроводу сімей опікунів/піклувальників; 

- соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; 
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- проведення груп зустрічей для прийомних батьків та батьків - вихователів; 

- проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання послуги патронату над 

дитиною. 

Очікувані результати: 
- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування охоплені сімейними формами 

виховання; 

- створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

 
Операційна ціль 3.3. Підтримка сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків, запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі та протидія 
торгівлі людьми. 

3.3.1.  Підтримка сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі та протидія торгівлі людьми. 

Шляхи досягнення: 
- встановлення статусу багатодітним сім’ям та дітям з багатодітних сімей; 

-  розгляд та підготовка документів щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня»; 

-  інформаційно-просвітницька робота, щодо попередження домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, гендерної рівності; 

- профілактична робота, щодо протидії торгівлі людьми; 

-  організація та проведення оздоровлення та відпочинку дітей Хмільницької міської 

територіальної громади. 
Очікувані результати: 

- запобігання та протидія домашньому насильству, в тому числі і стосовно дітей; 

- зменшення кількості сімей в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських 
обов’язків; 

- забезпечення фактичної рівності прав і можливостей жінок і чоловіків; 

- оздоровлення та відпочинок дітей; 
- ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми та надання допомоги 

постраждалим від торгівлі людьми. 

 
Операційна ціль 3.4. Забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей. 

3.4.1. Запобігання асоціативним проявам у сім'ї, виникненню соціального сирітства, 

випадкам бездоглядності дітей, розвитку послуги патронату над дитиною. 
Шляхи досягнення: 
- проведенням рейдів під умовними назвами «Діти вулиці», «Нічне місто», «Неблагополучна 

сім’я»; 

- взяття дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на облік служби та 
здійснення контролю за  умовами їх проживання; 

-  надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування 

(за наявності підстав). 
- відвідування за місцем проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

- забезпечення розвитку послуги патронату над дитиною для дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 
Очікувані результати: 

- покращення життя сімей та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- зниження рівня дитячої бездоглядності, жебрацтва та злочинності; 
- підтримка дітей, які залишились без батьківського піклування, надання консультаційної та 

іншої необхідної допомоги; 

- зменшення кількості дітей, які потрапляють до інституційних форм догляду за дітьми через 
ухилення батьків від виконання своїх батьківських обов’язків. 

3.4.2. Проводити заходи для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Шляхи досягнення: 
- проведення  заходів до Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят; 
- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення. 
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-  проведення акції «День першокласника» (придбання шкільного приладдя та 

канцелярських  товарів)  для майбутніх першокласників, які  перебувають в складних життєвих 
обставинах; 

Очікувані результати: 
- соціальна підтримка сімей зазначеної категорії; 
- покращення матеріального становища сімей з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 
3.4.3 Забезпечувати збереження майна та житла за дітьми. Вживати усі необхідні заходи для 

прийняття спадщини дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. 
Шляхи досягнення: 

- ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, призначення опікунів над майном; 
 - сприяння оформленню спадщини, у разі наявності, на користь дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в тому числі шляхом подання позовів до суду; 

- сприяти в 2022 – 2024 роках  в придбанні житла або виплату грошової компенсації на 

придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
які перебувають на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов при 

виконкомі Хмільницької міської ради, соціальному квартирному обліку за рахунок субвенції з 

державного бюджету (у разі надання коштів субвенції). 
Очікувані результати: 

- захист житлових прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 
3.4.4. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
Шляхи досягнення: 
- розміщення на офіційному сайті Хмільницької міської ради та в ЗМІ інформації 

про сімейні форми виховання дітей;  

- створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (у разі звернення 

осіб), влаштування дітей під опіку, піклування, підготовка документів на усиновлення;  
Очікувані результати: 

- підвищення рівня обізнаності громадян про сімейні форми виховання дітей; 

- відсутність дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в закладах 
інституційного догляду, які потребують влаштування до сімейних форм виховання та походять з 

Хмільницької міської територіальної громади.  

 
Операційна ціль 3.5. Забезпечення сприятливих умов для ефективного функціонування, 

інноваційного розвитку освітньої галузі 

3.5.1. Створення належних умов та мотиваційного середовища для всебічного розвитку  

творчого учнівського та учительського потенціалу. 
Шляхи досягнення: 

- оптимізація та реорганізація закладів освіти; 

- організація та проведення міських предметних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, 

забезпечення участі в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних етапах; 
- забезпечення участі учнів ЗЗСО Хмільницької міської територіальної громади у 

Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» (Джура); 

- залучення дітей ЗДО та учнів ЗЗСО до участі у гуртковій та позакласній роботі. 
Очікувані результати: 

- формування удосконаленої, ефективної мережі закладів освіти Хмільницької  міської 

територіальної громади; 
- гарантування  учням рівного доступу  до здобуття якісної, сучасної освіти. 

3.5.2. Зміцнення матеріально – технічної бази навчальних закладів. 

  Шляхи досягнення: 

- заміна і оновлення шкільних та дитячих меблів; 
- модернізація технологічного обладнання харчоблоків, пралень, спортивних залів закладів 

освіти; 

- забезпечення закладів ЗЗСО,ЗДО та ЦДЮТ , КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради  
сучасною комп’ютерною  та мультимедійною технікою; 
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- придбання шкільних автобусів; 

- проведення капітальних та  поточних ремонтів приміщень та територій закладів освіти;  
- встановлення блискавкозахисту на будівлях закладів освіти  міських та сільських шкіл. 

Очікувані результати: 

- створення комфортних умов  перебування учасників освітнього процесу; 
- оптимізація споживання енергоносіїв; 

- розвиток сучасного ресурсного забезпечення (навчально-методичного, матеріально-

технічного, інформаційно-комунікаційного) закладів освіти. 

        3.5.3. Збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу. 
Шляхи досягнення: 

- забезпечення всіх дітей ЗДО, учнів ЗЗСО І-ІV класів, дітей сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей із числа  внутрішньо-переміщених осіб чи дітей, які мають статус 
дитини, яка постраждала внаслідок збройних дій та збройних, повноцінним та якісним гарячим 

харчуванням; 

- забезпечення ефективного та змістовного функціонування пришкільних таборів; 

- створення умов для дистанційного навчання учнів; 
- створення належних умов для навчання  і виховання дітей з особливими освітніми 

потребами.    

Очікувані результати: 
-  створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального капіталу, 

орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і держави. 

 
Операційна ціль 3.6. Молодіжна політика та національно-патріотичне виховання. 

3.6.1. Створення належних умов та мотиваційного середовища для всебічного розвитку  

творчого потенціалу молоді. 
Шляхи досягнення: 

- відкриття молодіжного центру (простору); 

- проведення лекцій семінарів бесід та зустрічей із залученням спеціалістів та 
представників бізнес-середовища громади для сприяння популяризації підприємництва та 

втілення бізнес-ідей молоді громади. 

Очікувані результати: 

- покращення умов для дозвілля молоді, їх позашкільного навчання та саморозвитку; 
- створення умов для підвищення компетентностей молодіжних лідерів; 

- розвиток сучасного молодіжного простору; 

- популяризація ідей самозайнятості серед активної молоді громади; 
- покращення умов для набуття знань та навичок в сфері підприємницької діяльності. 

3.6.2. Створення умов для виховання  в дітей та молоді почуття любові до України. 

Шляхи досягнення: 
- проведення табору «Українські патріоти» на території Хмільницької міської 

територіальної громади 

Очікувані результати: 

- покращення матеріально технічної бази табору «Українські патріоти»; 
- виховання соціально активної, відповідальної  та патріотично налаштованої молоді; 

- формування у молоді національної свідомості; 

- створення умов для активного відпочинку дітей та молоді Хмільницької міської 
територіальної громади в національно патріотичному дусі. 

 

Операційна ціль 3.7. Задоволення культурних потреб 

3.7.1. Популяризація історичних, національних пам’яток архітектури міста та громади. 
Шляхи досягнення: 

- придбання рекламної продукції (візитівок, буклетів, плакатів); 

- проведення екскурсії у КЗ «Історичний музей м. Хмільника»; 
- проведення екскурсії у КЗ «Історичний музей імені Василя Порика»; 

- участь у творчих конкурсах, фестивалях, оглядах різних рівнів художників, солістів та 

творчих колективів, учнів - художників школи мистецтв 
Очікувані результати: 

- збереження історичної пам’яті і популяризації; 
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- підвищення рівня культури та організація змістовного дозвілля жителів громади та гостей 

міста; 
- сталий розвиток бібліотек; 

- підвищення рівня культури та організація змістовного дозвілля жителів громади та гостей 

міста; 
- забезпечення якісного проведення масових заходів. 

3.7.2. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури. 

Шляхи досягнення: 

- проведення поточних та капітальних ремонтів закладів культури; 
- капітальний ремонт актової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м. Хмільнику 

Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД); 

- капітальний ремонт вестибюлю та тамбуру зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м. 
Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД  та  проведення її експертизи); 

- придбання альбому для історичного формуляру КПНЗ Хмільницька школа мистецтв з 

нагоди 60-річного ювілею закладу; 

- придбання акустичного паралону для облаштування звукоізоляції класів КПНЗ 
Хмільницька школа мистецтв; 

- виготовлення буклетів та сувенірної продукції з нагоди 60-річчя школи; 

- придбання музичних інструментів для школи мистецтв (барітон-1, бандура-1, електричне 
фортепіано-1,с интезатор-30); 

- придбання звукопідсилюючої апаратури; 

- придбання сценічних костюмів для учнівського хорового колективу та творчого 
інструментального колективу школи мистецтв; 

- реконструкція зовнішнього сходового маршу з влаштуванням пандуса (з виготовленням 

ПКД  та  проведення її експертизи) у м. Хмільнику Вінницької області по вул. Літописна,7; 

- придбання стільців секційних для концертно - виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа 
мистецтв; 

- придбання комп’ютерної техніки (ППК) для КПНЗ Хмільницька школа мистецтв. 

Очікувані результати: 
- покращення матеріально – технічної бази закладів культури. 

3.7.3. Покращення і розширення послуг щодо культурного обслуговування населення 

громади 
Шляхи досягнення: 

- відзначення державних, загальноміських та професійних свят; 

- проведення концертів, театралізованих свят та народних гулянь; 

- створення належних умов для розвитку культури та задоволення духовних потреб жителів 
громади; 

- співпраця  з  творчими  колективами  художньої  самодіяльності  організацій  та  установ  

громади. 
Очікувані результати: 

- підвищення ролі культури, розвиток творчого потенціалу та організація змістовного 

дозвілля  жителів громади; 

- створення позитивного іміджу громади; 
- підтримка традицій,  

- підвищення рівня майстерності аматорів; 

- участь всіх категорій населення в культурницькому житті громади. 

 
Операційна ціль 3.8. Розвиток туризму у громаді. 

3.8.1. Сприяння розвитку туризму, дозвілля, відпочинку і розваг. 
Шляхи досягнення: 

- просування місцевого туристичного продукту шляхом презентації під час участі в 

різноманітних заходах туристичного спрямування; 
- участь у заходах в сфері туризму (семінари, конференції, форуми); 

- обмін досвідом зі спеціалістами в галузі туризму; 

- залучення інвестиційних ресурсів у розвиток туристичної галузі; 
- дослідження туристичного ринку; 

- проведення різноманітних фестивалів та конкурсів. 
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Очікувані результати: 

- зростання кількості відпочиваючих і, як наслідок, зайнятість населення, надходження до 
бюджету громади; 

- розширення  фонду готельної інфраструктури для проживання туристів та відпочиваючих; 

- реконструйовані та створені сучасні об’єкти інфраструктури дозвілля і розваг. 

 
Операційна ціль 3.9. Сфера надання адміністративних послуг. 

3.9.1.Підвищення якості надання адміністративних  та муніципальних послуг. 
Шляхи досягнення: 

- впровадження більш  ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом  

модернізації  Центру надання адміністративних послуг; 
- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних 

та делегованих повноважень міської ради  та її виконавчих органів; 

- забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг 

усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади; 
- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому 

числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку 

електронних послуг. 
Очікувані результати: 

-  забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних 

послуг;   

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;   
- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці; 

- зручний для суб’єктів звернень режим роботи ЦНАП; 

- привітне ставлення та компетентність персоналу. 
3.9.2. Створення максимально прозорої та ефективної взаємодії влади і громадськості.  

Шляхи досягнення: 

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;  
- створення належної системи інформування громади про адміністративні      послуги та 

роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку Хмільницької міської ради; 

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом,  

розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у 
громаді; 

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах 

функціонування ЦНАП. 
Очікувані результати: 

- формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування, а також забезпечення 

вищого рівня довіри до їх діяльності з боку громадян. 

 
Операційна ціль 3.10. Фізична культура і спорт. 

3.10.1. Створити умови, щодо  задоволення потреб кожного жителя громади у заняттях 
фізичною культурою і спортом, регулярної рухової активності різних верств населення для 

зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей 

кожного. 

Шляхи досягнення: 
- проведення масових фізкультурно-спортивних заходів, збільшення їх кількості та 

підвищення рівня їх проведення; 

- проведення щорічного оцінювання рівня фізичної підготовленості населення на 
підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах громади; 

- участь у спортивних змаганнях, спартакіаді, турнірах з видів спорту, які діють у громаді; 

- збільшення груп з видів спорту, відкриття додаткових секцій на базі ДЮСШ та 
забезпечення їх додатковими тренерськими кадрами; 

- сприяти створенню спортивних клубів за місцем навчання та проживання мешканців 

громади; 

- сприяння у наданні послуг з фізичної та психологічної реабілітації учасників АТО, у тому 
числі цивільного населення закладами фізичної культури і спорту Хмільницької міської  

територіальної громади; 
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- проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед людей з інвалідністю та людей з 

обмеженими можливостями,  підготовки та участі у заходах різних рівнів; 
- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів 

фізичної культури і спорту. 

Очікувані результати: 
- покращення особистих та командних результатів спортсменів під час участі у змаганнях  

різного рівня;  

- збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури для 

проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; 
- виконання учасниками змагань спортивних розрядів та нормативів;  

- збільшення кількості глядачів під час проведення заходів;  

- пропаганда здорового способу життя, зміцнення здоров`я мешканців громади засобами 
фізичної культури, організація та проведення турнірів, чемпіонатів та першості територіальної 

громади з різних видів спорту;  

 - залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- національно-патріотичне виховання дітей та молоді, формування позиції здорового способу 
життя 

- підвищення спортивного авторитету громади, області  на всеукраїнському  та 

міжнародному рівнях. 
3.10.2. Покращення якості навчально-тренувального процесу. 

Шляхи досягнення: 

- масове залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш талановитих та 
обдарованих дітей, удосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної 

підготовки; 

- удосконалити систему формування та підготовки збірних команд Хмільницької міської  

територіальної громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту; 
- визначення потреби громади у кваліфікаційних кадрах, забезпечення відбору абітурієнтів 

для вступу до Вінницького державного педагогічного університету, інших спеціалізованих 

навчальних закладів, з подальшим створенням відповідних умов для їх повернення до місць 
направлення. 

Очікувані результати: 

- залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 
- наявність бази даних абітурієнтів спеціалізованих навчальних закладів. 

3.10.3. Покращення спортивної інфраструктури Хмільницької міської територіальної 

громади. Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ, навчальних закладів.  

Шляхи досягнення: 
- забезпечення закладів дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти 

інвентарем та обладнанням; 

- 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 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): КЗ «Лозівський ЗЗСО I-IІІ ст.» по вул. 

Шкільна, 5 в с. Лозова, КЗ «Широкогребельський ЗЗСО І-ІІІ ст.» по вул. Центральна, 73А в с. 
Широка Гребля, КЗ «Порицький ЗЗСО І-ІІІ ст.» по вул. Шкільна, 22 в с. Порик, КЗ 

«Великомитницький ЗЗСО І-ІІІ ст.» по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, КЗ «Кожухівський 

ЗЗСО І-ІІІ ст.» по вул. Шляхова, 26 в с. Кожухів, КЗ «Березнянський ЗЗСО I-IІІ ст.» по вул. І. 
Богуна, 3А в с. Березна, КЗ «Сьомацький ЗЗСО I-IІІ ст.» по вул. Гагаріна, 101 в с. Сьомаки, КЗ 
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«Шевченківський ЗЗСО І-ІІІ ст.» по вул. Шкільна, 36 в с. Шевченка, КЗ «Голодьківський ЗЗСО І-ІІ 

ст.» по вул. Подільська, 28 в с. Голодьки. 
- нове будівництво спортивного майданчика для ігор ( з виготовленням ПКД та проведення її 

експертизи) в  ЗДО №7  «Ромашка»  по вул. Пушкіна, 79 м. Хмільника Вінницької області. 

- нове будівництво спортивних об’єктів у житлових масивах міста Хмільника (проект 
«Хмільник спортивний»); 

- облаштування пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних зон, парків відпочинку, 

спортивних споруд та інших місць для активного дозвілля населення, в тому числі для людей з 

обмеженими фізичними можливостями. 
Очікувані результати: 

- збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури для 

проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; 
- забезпечення доступності, якості та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, 

реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення, особливо інвалідів 

і дітей-сиріт; 

- створення нових місць для активного дозвілля. 
3.10.4.  Інформаційно-пропагандистське забезпечення. 

Шляхи досягнення: 

- удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації про 
позитивний вплив на здоров’я людини занять фізичною культурою і спортом; 

 - висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку та кращих прикладів 

фізкультурно-спортивної роботи в громаді та області. 
Очікувані результати: 

- забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації фізичної культури і 

спорту. 

 
Операційна ціль 3.11. Охорона здоров'я. 

3.11.1.  Реалізація заходів програми розвитку галузі охорони здоров'я Хмільницької ТГ  на 
2022-2024 роки.  

Шляхи досягнення: 

-  покращення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я;  

 - забезпечення населення пільгової категорії безкоштовними медикаментами, технічними та 
іншими засобами та додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з 

дітьми першого та другого року життя; 

- забезпечення ефективної і доступної невідкладної медичної допомоги; 
- забезпечення епідеміологічного благополуччя населення громади. 

Очікувані результати: 

- покращення якості життя населення; 
- покращення обслуговування при клініко-лабораторних дослідженнях; 

- покращення умов перебування у стаціонарі; 

- покращення якості лікування; 

- покращення якості надання медичних послуг; 
-  покращення ефективності праці медперсоналу та умов обслуговування пацієнтів; 

- покращення якості життя пільгових категорій населення та членів їх сімей; 

- забезпечення належного медичного обслуговування, зниження рівня захворювання та 
зниження показників смертності; 

- покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької ТГ. 

 3.11.2. Забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до послуг медичної 

допомоги. 
Шляхи досягнення: 

- забезпечення доступності і якості медичного обслуговування населення, в т.ч. у сільській 

місцевості; 
- розвиток телекомунікаційної інфраструктури; 

- забезпечення амбулаторій ЗПСМ спецавтотранспортом. 

Очікувані результати: 
- покращення якості життя населення; 

- покращення якості надання медичних послуг; 
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- покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької ТГ. 

3.11.3. Реалізація заходів щодо залучення та закріплення молодих спеціалістів для роботи в 
медичних закладах Хмільницької ТГ.  

Шляхи досягнення: 

- створення належних умов для їх праці та проживання; 
- забезпечення сільської мережі висококваліфікованими медичними кадрами; 

- навчання і підвищення кваліфікації медичних працівників. 

Очікувані результати: 

- покращення якості лікування; 
- покращення ефективності праці медперсоналу та умов обслуговування пацієнтів. 

 3.11.4. Виконання протипожежних заходів у закладах охорони здоров’я. 

Шляхи досягнення: 
- забезпечення проведення основного комплексу протипожежних заходів  в закладах 

охорони здоров’я Хмільницької ТГ; 

- затвердження заходів протипожежної профілактики. 

Очікувані результати: 
- забезпечення ефективного протипожежного стану підприємства. 

 
Операційна ціль 3.12. Інформаційний простір та громадянське суспільство. 

3.12.1. Розвиток інформаційного простору 

Шляхи досягнення: 

- створення корисних електронних сервісів/ресурсів та інтерактивних платформ на 
офіційному веб-сайті Хмільницької міської ради; 

- вдосконалення засобів комунікації з громадою та розширення каналів інформування; 

- впровадження політики відкритих даних у роботу виконавчих органів та комунальних 
підприємств міської ради; 

- висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів у ЗМІ, на веб-сайті та в 

активних соціальних медіа; 
- створення тематичних відео, іміджевих роликів, репортажів, презентацій про важливі події, 

проєкти у громаді, молодіжні ініціативи. 

Очікувані результати: 

- задоволення актуальних потреб жителів громади у нових електронних можливостях, 
зручних послугах та сервісах; 

- підвищення індексу відкритості та прозорості влади, доступності жителів громади до 

інформації, вирішення актуальних проблем шляхом самоорганізації та оперативного реагування; 
- налагодження зрозумілої взаємодії з громадськістю у ключових питаннях розвитку 

території через застосування сучасних цифрових технологій в управлінні громадою; 

- залучення жителів громади, особливо молоді, до зацікавленої участі у питаннях 
муніципального розвитку. 

3.12.2. Розвиток громадянського суспільства 

Шляхи досягнення: 

- проведення семінарів, навчань, тренінгів для ІГС, активних та ініціативних жителів міської 
ТГ щодо участі у процесах ухвалення рішень на місцевому рівні; 

- створення електронної розсилки можливостей для ІГС та активних мешканців громади про 

важливі події у громаді; 
- надання консультацій місцевим ІГМ та активним мешканцям громади щодо підготовки 

проектних заявок та використання інструментів локальної демократії; 

- надання безоплатної правової допомоги жителям міської громади; 

- впровадження шкільного Бюджету участі; 
- проведення Форуму ГО «ЗміниТИ свою громаду». 

- створення Центру громадської активності та розробка нормативно-правового акту для 

управління Центром. 
- забезпечення фінансового стимулювання місцевих ІГС коштом бюджету громади. 

Очікувані результати: 

- підвищення рівня знань, умінь та навичок в питаннях взаємодії з громадськістю, 
застосування інструментів електронної демократії, 

- покращення індексу відкритості та прозорості органу місцевого самоврядування, 
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- залучення громадян до розробки нормативно-правових актів та управління проєктами, 

розвиток громадських ініціатив, зокрема, органів самоорганізації населення, 
- створення умов для зменшення правової ізоляції населення та посилення спроможності 

Хмільницької міської ТГ вирішувати правові проблеми, 

- підтримка актуальних проєктів та програм ІГС коштом міського бюджету. 

 

Стратегічна ціль 4. 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 
Операційна ціль 4.1. Охорона навколишнього природного середовища. 

4.1.1. Вирішення питання роздільного збирання ТПВ. 

Шляхи досягнення:  

-  впровадження  роздільного збору ТПВ в приватному секторі; 
- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. 

Очікувані результати: 

- покращення навколишнього природного середовища. 

 
Операційна ціль 4.2. Безпека життя, забезпечення законності і правопорядку. 

4.2.1. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та 
інтересів громадян. 

Шляхи досягнення: 

- надання фінансової підтримки правоохоронним органам;  
- активізація роботи громадських формувань з охорони громадського порядку, залучення до 

співпраці у напрямку охорони громадського порядку охоронних структур громади, зацікавлених 

установ, підприємств та організацій; 

- продовження встановлення на території громади систем відео спостереження для 
організації дистанційного контролю за громадським порядком підрозділами поліції. 

 Очікувані результати: 

- забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, захист прав і свобод, 
законних інтересів та майна громадян від злочинних посягань. 

 

Операційна ціль 4.3. Належний захист населення і території  у  разі загрози та виникнення  
надзвичайних ситуацій. 

4.3.1. Забезпечення   захисту населення і територій у  разі загрози та виникнення  

надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного,  воєнного  характеру. 

Шляхи досягнення:  
- проведення оцінки та прогнозування можливих ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного, соціально-політичного,  воєнного  характеру  на території 

Хмільницької міської територіальної громади; 
- забезпечити достатній рівень навчання населення, готовності керівного складу, сил та 

засобів Хмільницької міської ланки Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту; 
-  проведення інвентаризації та утримання в належній готовності споруд для укриття 

населення; 

- створення та підтримання в належному стані матеріальних резервів для забезпечення 

виконання заходів цивільного захисту. 
Очікувані результати: 

- підвищення рівня захисту населення і територій; 

- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і території громади 
при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій. 

 

Стратегічна ціль 5. 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

 
Операційна ціль 5.1. Забезпечення обліку та моніторингу використання земель 

5.1.1. Перегляд договорів оренди  земельних ділянок в частині розміру орендної плати. 
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Шляхи досягнення:  

-   виготовлення та введення в дію нормативної грошової оцінки земель усіх населених 
пунктів Хмільницької міської ТГ; 

- постійний моніторинг договорів оренди  земельних ділянок; 

- контроль за існуючими договорами оренди, з метою недопущення переривання термінів 
користування; 

- контроль за правомірністю використання земель; 

- участь у розробці та виконанні міських програм з раціонального використання і охорони 

земель громади; 
- підготовка матеріалів для роботи Комісії міської ради з самоврядного контролю за 

використанням та охороною земель Хмільницької міської  територіальної громади; 

- підготовка матеріалів для роботи Комісії міської ради з визначення збитків власникам 
землі та землекористувачам за використання земельних ділянок без правовстановлюючих 

документів або недоплати по існуючих договірних  зобов’язаннях; 

- підготовка матеріалів для роботи Комісії по обстеженню земельних ділянок по 

фактичному землекористуванню, яка діє на підставі Положення про порядок набуття права на 
земельну ділянку за давністю користування (давність) на території Хмільницької міської 

територіальної громади та Положення про надання земельних ділянок в користування для ведення 

городництва, сінокосіння, встановлення тимчасових гаражів, які тимчасово незадіяні за цільовим 
призначенням. 

        Очікувані результати: 

- зростання бази орендарів; 
- стабільне надходження орендної плати до бюджету Хмільницької міської територіальної 

громади; 

- охоплення правомірного використання земель в межах населених пунктів Хмільницької 

міської територіальної громади. 
5.1.2. Робота з власниками житлових будинків, господарських будівель, споруд щодо 

необхідності належного оформлення правовстановлюючих документів на землю. 

Шляхи досягнення:  
-  інвентаризація земель Хмільницької міської ТГ щодо правомірності та повноти 

оформлення правовстановлюючих документів на землю; 

- робота з громадянами шляхом надання (письмово, усно) роз’яснень вимог чинного 
законодавства у сфері землеустрою щодо необхідності оформлення право на землю, серед іншого 

– присадибні ділянки, також ділянки, які використовуються тривалий час але не оформлені 

відповідно до Закону. 

Очікувані результати: 
- збільшення власників землі; 

- стабільне надходження податку до бюджету громади. 

5.1.3. Інвентаризація земель Хмільницької міської ТГ з метою виявлення таких, які можливо 
відвести громадянам із призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, ведення індивідуального садівництва, ведення особистого 

селянського господарства. 

Шляхи досягнення:  
-  інвентаризація земель Хмільницької міської ТГ. 

Очікувані результати: 

- збільшення власників землі, забезпечення громадян землею відповідно до їх 
Конституційного права, додаткове надходження податку до бюджету громади. 

 

Операційна ціль 5.2. Виготовлення документації із землеустрою для оформлення прав власності 
та реєстрація відповідного права. 

5.2.1. Виготовлення проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на 

земельні ділянки в межах громади для подальшої реєстрації права на них з метою продажу права 

власності чи права оренди на аукціоні. 
Шляхи досягнення:  

-  виготовлення проектів землеустрою та технічних документацій  із землеустрою на 

земельні ділянки в межах громади для подальшої реєстрації права на них з метою продажу права 
власності чи права оренди земель комунальної власності на земельних торгах. 
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Очікувані результати: 

- наявність проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні 
ділянки в межах громади; 

- охоплення правомірного використання земель в межах населених пунктів Хмільницької 

міської територіальної громади. 
 

Операційна ціль 5.3. Надходження орендної плати 

5.3.1. Укладання договорів оренди землі з метою надходження до бюджету орендної плати. 

Шляхи досягнення:  
-  підготовка та підписання договорів оренди землі; 

- здійснення контролю за недопущенням переривання термінів користування земельними 

ділянками та використання землі без договорів оренди; 
- інвентаризація між пайових польових доріг та полезахисних смуг з метою надання їх у 

користування основному користувачу ділянок (пай) на масиві; 

- інвентаризація водних об’єктів (ставків) з метою правомірного та раціонального 

використання земель водного фонду, плеса води та гідроспоруди. 
        Очікувані результати: 

- збільшення орендарів землі; 

- стабільне надходження орендної плати до бюджету громади. 

 

Стратегічна ціль 6. 

РОЗВИТОК МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
Операційна ціль 6.1. Розвиток інфраструктури громади та забезпечення  сприяння будівельній 

галузі 

6.1.1.  Регулювання планування та забудови території з урахуванням державних, 
громадських та приватних інтересів. 

Шляхи досягнення: 

-  контроль за дотриманням законодавства при здійсненні будівництва, проведення 

містобудівного моніторингу; 
- забезпечення формування та видачі містобудівних умов та обмежень для проектування 

об'єктів будівництва, будівельних паспортів забудови присадибних, дачних і садових земельних 

ділянок через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; 
- забезпечення оформлення паспортів прив'язки тимчасових споруд; 

- забезпечення присвоєння, зміни, коригування та  анулювання адрес об’єктам будівництва, 

будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та 
нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна через портал Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва; 

- розміщення нових об’єктів зовнішньої реклами й упорядкування існуючих згідно 

Комплексної схеми розміщення рекламних засобів; 
- забезпечення проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  

громадських інтересів  у  проектах  містобудівної  документації; 

- розгляді  пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації в процесі 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів. 

Очікувані результати: 

- планомірна розбудова громади;  
- впорядкування адрес населених пунктів громади; 

- забезпечення розроблення містобудівної документації; 

- надходження до бюджету громади коштів згідно укладених договорів про розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами. 
 

Операційна ціль 6.2. Актуалізація існуючої та виготовлення нової містобудівної документації 

6.2.1.  Розробка Схеми просторового планування розвитку Хмільницької міської 
територіальної громади на підставі топогеодезичної зйомки всіх населених пунктів, що входять до 

територіальної громади. 

Шляхи досягнення: 

- актуалізація картографо-геодезичної основи; 
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- підготовка необхідної документації при умові використання коштів державної субвенції, 

передбачених до відповідної програми. 
Очікувані результати: 

- розроблена Схема просторового планування; 

- забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із 
документацією із просторового планування; 

- створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських та приватних 

інтересів через прозорі громадські обговорення. 

    6.2.2.  Корегування історико - опорного плану з визначенням історичного ареалу та проект 
зон охорони м. Хмільника Вінницької області. 

Шляхи досягнення: 

- підготовка необхідної документації. 
Очікувані результати: 

- дасть змогу передбачити територіальний розвиток м. Хмільника; 

- дасть змогу реалізовувати забудову м. Хмільника у відповідності до містобудівної 

документації, в т.ч. виділення земельних ділянок фізичним і юридичним особам, надання 
містобудівних умов і обмежень на проектування об’єктів містобудування та об’єктів архітектури. 

 

Операційна ціль 6.3. Впорядкування об’єктів культурної спадщини 
6.3.1. Сприяння збереженню об’єктів історико-культурної спадщини. 

Шляхи досягнення:  

- розробка проекту реставрації з пристосуванням під готельно-туристичний комплекс палацу 
– пам’ятки архітектури національного значення, ох. №994/1-Н, по вулиці Шевченка,1. 

        Очікувані результати: 

- збереження історико-культурної спадщини; 

- реставрація пам’яток архітектури; 
- збереження культурної спадщини і відтворення традиційного характеру середовища 

історичного ареалу м. Хмільника. 
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Додаток 1 до структури  

Програми 

 

Основні показники  

економічного і соціального розвитку 

 Хмільницької міської  територіальної громади   

 

Показники 

 

Одиниця 

виміру 
2020 рік 

звіт 
2021 рік 
очікув. 

2022 рік 

прогноз 
2023 рік 

прогноз 
2024 рік 

прогноз 

1 2 3 4 5 5 7 
Середньорічна чисельність 

наявного населення 
чол. 44161 43609 42960 42249 41746 

Кількість зайнятих 

економічною діяльністю у 
віці 15 – 70 років 

- 4977 6942 6979 7068 7157 

Середньомісячна заробітна 

плата одного штатного 

працівника 

грн. 8365 9620 11063 12722 14504 

Обсяг капітальних 

інвестицій у фактичних 

цінах 

тис. грн. 147652 152581 173522 181221 189568 

у порівнянних цінах у % до 
попереднього року 

% 103 103,3 113,7 104,4 104,6 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій 
тис. дол. 

США 
3327,2 3837,2 4105,2 4611,7 5313,1 

у % до попереднього року % 100,3 115,3 107,0 112,3 115,5 
Обсяг реалізованої 

промислової продукції у 

діючих цінах - всього 

тис. грн. 410000,0 688801,3 602073,1 636641,0 678901,3 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції  у 

розрахунку на душу 

населення 

грн. 9284,2 15794,9 14014,7 15068,8 16262,7 

В загальному обсязі 

реалізованої промислової 

продукції займає: 

 

- реалізація споживчих 
товарів короткострокового 

використання 

% 97,1 97,2 97,1 96,8 95,9 

- інвестиційні товари % 1,9 1,8 1,8 1,9 2,5 
- енергія % - - - - - 
- товари тривалого 

використання 
% 

1,0 1,0 
1,1 1,3 1,6 

Обсяги обороту роздрібної 

торгівлі  підприємств - 
юридичних осіб 

млн. грн. 432,2 481,7 
 

483,3 495,2 506,7 

Обсяг обороту роздрібної 

торгівлі підприємств - 
юридичних осіб на одну 

особу  

грн. 9786,9 11045,9 11250,0 11721,0 12137,7 

Темп зростання (зниження) 

обороту  роздрібної 
торгівлі підприємств 

юридичних осіб (у 

порівняних цінах) 

 
% 

87,4 111,5 100,3 102,5 102,3 

Обсяги реалізованих млн. грн. 277,8 349,1 348,7 356,9 370,1 
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послуг 
Темп зростання (зниження) 

обсягу реалізованих послуг 
% 58,1 125,7 99,9 102,4 103,7 

Зовнішньоторговельний 

оборот товарів 
тис. дол. 

США 
8110,8 14371,3 13644,3 14787,4 15035,8 

у % до попереднього року % 56,8 177,2 94,9 108,4 101,7 
Обсяг експорту товарів, 
всього 

тис. дол. 
США 

5536,4 9197,6 7893,3 9064,8 9533,6 

у % до попереднього року % 61,2 166,1 85,8 114,8 105,2 
Обсяг імпорту товарів, 

всього 
тис. дол. 

США 
2574,4 5173,7 5751,0 5722,6 5502,2 

у % до попереднього року % 49,2 201,0 111,2 99,5 96,1 
Зовнішньоторговельний 

оборот послуг 
тис. дол. 

США 
2162,1 2770,2 2781,7 2884,7 3007,8 

у % до попереднього року % 102,5 128,1 100,4 103,7 104,3 
Обсяги експорту послуг тис. дол. 

США 
2162,1 2770,2 2781,7 2884,7 3004,6 

у % до попереднього року % 102,5 128,1 100,4 103,7 104,2 
Обсяги імпорту послуг тис. дол. 

США 
- - - - 3,2 

у % до попереднього року % - - - - - 
Кількість малих 

підприємств у розрахунку 
на 10 тис. осіб наявного 

населення 

один. 54 52 51 52 55 

Кількість зареєстрованих 

суб`єктів підприємницької 
діяльності – фізичних осіб 

один. 1473 1817 1829 1847 1875 

Темп зростання 

(зменшення) 
зареєстрованих суб`єктів 

підприємницької діяльності 

– фізичних осіб, у 

відсотках до попереднього 
року 

% 108 123,4 100,7 101,0 101,5 

Кількість зареєстрованих 

суб`єктів підприємницької 
діяльності – фізичних осіб 

на 10 тис. осіб наявного 

населення 

один. 541,9 430,1 425,7 437,2 449,1 

Питома вага малих 
підприємств в обсягах 

реалізації продукції 

% 40,0 41,6 39,5 41,6 42,3 

Надходження до місцевого 

бюджету від діяльності 
малого підприємництва 

тис. грн. 35135,5 42369,4 51480,4 53047,6 57289,6 

Питома вага надходжень 

від  діяльності малого 
підприємництва в 

загальних надходженнях до 

місцевого бюджету 

% 24,2 23,9 24,2 25,7 26,9 

Обсяг фінансування 
розвитку малого 

підприємництва за рахунок 

районного та міського 
бюджетів 

тис. грн. 15 15 25 25 25 
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Житлово-комунальне господарство (по КП Хмільниккомунсервіс) 
Кредиторська 

заборгованість за житлово-
комунальні послуги у 

житлово-комунальному 

господарстві 

млн. грн. 482,4 510,6 - - - 

Темп зростання 

(зменшення) кредиторської 

заборгованості за житлово-

комунальні послуги, у 
відсотках до початку 

звітного року  

%  106 - - - 

Дебіторська заборгованість 
за житлово-комунальні 

послуги у житлово-

комунальному господарстві 

млн. грн. 1,44 1,75 - - - 

Темп зростання (зниження) 
дебіторської заборгованості 

за житлово-комунальні 

послуги, у відсотках до 
початку звітного року 

%  121 - - - 

Обсяг боргу населення за 

житлово-комунальні 

послуги 

млн. грн. 1,44 1,75 - - - 

Рівень оплати населенням 

житлово-комунальних 

послуг 

%  121 - -   - 

Житлово-комунальне господарство (по КП Хмільникводоканал) 
Кредиторська 

заборгованість за житлово-

комунальні послуги у 

житлово-комунальному 
господарстві 

млн. грн. 0,627 0,510 0,440 0,400 0,300 

Темп зростання 

(зменшення) кредиторської 
заборгованості за житлово-

комунальні послуги, у 

відсотках до початку 

звітного року  

% -42,1 -18,7 -13,7 -9,1 -25,0 

Дебіторська заборгованість 

за житлово-комунальні 

послуги у житлово-
комунальному господарстві 

млн. грн. 2,004 1,498 1,300 1,200 1,000 

Темп зростання (зниження) 

дебіторської заборгованості 

за житлово-комунальні 
послуги, у відсотках до 

початку звітного року 

% +19,2 -25,2 -13,2 -7,7 -16,7 

Обсяг боргу населення за 

житлово-комунальні 
послуги 

млн. грн. 1,16 1,08 0,95 0,88 0,72 

Рівень оплати населенням 

житлово-комунальних 
послуг 

% 99,3 102,0 102,4 103,0 103,0 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери 
за рахунок усіх джерел       
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фінансування: 
Загальна площа житла кв. м - - - 200 - 

Водопровід км 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
Каналізація км 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 

 

 

Показники розвитку 

закладів загальної середньої освіти 

Хмільницької міської  територіальної громади 

№ 

п/п 
Показники Навчальний 

рік 
Навчальний 

рік 
Навчальний 

рік 
Навчальний 

рік 

  2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

1 Проектна потужність 6717 6717 6717 6717 
2 Дошкільний підрозділ 97 97 97 97 
3 Кількість учнів 4706 4730 4730 4730 
4 Кількість вихованців 141 147 147 147 
5 % наповнення до проект. 

потужності 
1151,3 1167,3 1167,3 1167,3 

6 Кількість класів 244 248 249 251 
7 Наповнюваність класів 281,28 279,59 278,79 277,08 
8 Кількість педпрацівників 493 493 493 493 
9 Кількість педставок 557,81 539,53 559,51 559,51 
10 Загальна кількість 

працюючого персоналу 
749 749 749 749 

11 Кількість учнів Кількість 

педпрацівників (к.2/к.6) 
149,25 151,34 151,34 151,34 

12 Кількість учнів Загальна 
кількість персоналу (к.2/к.8) 

97,725 98,992 98,992 98,992 

13 Кількість медалістів 28 30 30 30 
14 Кількість переможців та 

призерів обласних: - 
предметних олімпіад 

46 46 46 46 

15 - спортивних змагань 82 82 82 82 
16 - конкурсів 82 82 82 82 
17 Прийом до - 1-го класу 417 434 434 434 
18 - 10-го класу 257 267 264 264 
19 Кількість випускників 11-х 

класів 
222 241 252 249 

 

Показники розвитку                                                

закладів дошкільної освіти  

Хмільницької міської територіальної громади 

№ 

п/п 
Показники Навчальний 

рік 
Навчальний 

рік 
Навчальний 

рік 
Навчальний 

рік 

  2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

1 Проектна потужність 1226 1226 1226 1226 
2 Кількість дітей фактично  1274 1281 1286 1292 
3 % наповнення до проектної 

потужності 
104 104 105 105 

4 Кількість груп 51 51 51 51 
5 Кількість вихователів 104 104 104 104 
6 Кількість педагогічних ставок 132,03 132,03 132,03 132,03 
7 Загальна чисельність 

працівників 
288 288 288 288 

8 Наповнюваність груп 25,0 25,1 25,2 25,3 
9 Кількість дітей 12 12 12 12 
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Кількість вихователів 

(к.2/к.5) 

10 Заг.чисельність персоналу                     

Кількість груп  (к.7/к.4) 
5,6 5,6 5,6 5,6 

11 Кількість дітей 

Загальну чисельність персоналу 

(к.2/к.7) 
4,4 4,4 4,5 4,5 

 

КПНЗ «Хмільницька школа мистецтв» 

№ 
 

п/п 

П о к а з н и к и Фактично 
2021/2022 

План 
2022/2023 

План 
2023/2024 

План 
2024/2025 

1. Всього учнів: 335 335 335 335 

 - музичне відділення 278 278 278 278 

 - відділ образотворчого мистецтва 57 57 57 57 

 

Фізична культура і спорт 

№ 

п/п 
П о к а з н и к и Фактично 

2021/2022 
План 

2022/2023 
План 

2023/2024 
План 

2024/2025 
1. Кількість  стадіонів 1 1 1 1 
2. Кількість  учнів  ДЮСШ 363 654 700 726 
3. Кількість  спортивних  залів 22 22 22 22 

4. Кількість  майданчиків з 
тренажерним обладнанням 

4 4 
4 4 

5.  Кількість приміщень для 

фізкультурно – оздоровчих 

занять 
27 28 

 
29 

 
29 

6. Кількість футбольних полів 10 10 10 10 
7. Кількість футбольних полів з 

синтетичним покриттям 
 

5 
 

8 
 

11 
 

14 
 

Професійно – технічна освіта 

П о к а з н и к и Фактично 
2021/2022 

План 
2022/2023 

План 
2023/2024 

План 
2024/2025 

ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» 

Кількість учнів 327 355 346 385 
Основні професії:     

- загальні для всіх галузей економіки 48 55 63 75 
- будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні 
роботи 

23 38 
50 75 

- швейне виробництво 56 78 75 100 
- громадське харчування  200 184 158 135 

ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти» 
Кількість учнів 471 480 500 500 
Основні напрямки підготовки:     

- будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні 

роботи 
84 86 93 93 

- громадське харчування 137 138 145 145 

- сфера обслуговування 76 80 82 82 

- сільське господарство 174 176 180 180 
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Комунальні заклади 

№ 
 

п/

п 

П о к а з н и к и 2020 

рік 
2021 рік 
(очікув.) 

2022 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(прогноз) 

2024 рік 
(прогноз) 

1. КЗ  «Історичний музей м. Хмільника» 

Хмільницької міської ради:  
 
- кількість проведених екскурсій  

 

 
53 

 

 
45 

 

 
50 

 

 
53 

 

 
54 

- кількість відвідувачів 1916 2000 2100 2200 2300 

- кількість виставок 17 15 14 15 15 

2. КЗ  «Історичний музей імені Василя 

Порика» Хмільницької міської ради 
 
- кількість проведених екскурсій 

 

 
50 

 

 
50 

 

 
50 

 

 
53 

 

 
54 

- кількість відвідувачів  1100 1100 1130 1150 

- кількість виставок  14 14 15 15 

3. КЗ «Публічна бібліотека» 

Хмільницької міської ради: 

- кількість відвідувачів 

- 24129 55911 55979 56051 

4. КЗ «Бібліотека для дорослих» 

Хмільницької міської ради: 

- кількість відвідувачів  

18873 14421 - - 
 
- 

5. КЗ «Дитяча бібліотека» Хмільницької 

міської ради: 

- кількість відвідувачів 
12909 8231 - - 

 
- 

6.  КЗ " Будинок культури" Хмільницької 

міської ради: 

- кількість проведених заходів 

123 
(54 

онлайн) 
130 149 149 149 

7. КЗ "Соколівський сільський Будинок 

культури" Хмільницької міської ради: 

- кількість проведених заходів 

65 11 - - 
 
- 
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Додаток 2 до структури  

Програми 

 

Показники розвитку  

підприємств та організацій комунальної власності 

 

Фінансово-господарська діяльність КП «Хмільникводоканал»   

 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2020 

рік 
2021 рік 
(очікув.) 

2022 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(прогноз) 

2024 рік 
(прогноз) 

2022 

рік 
в % 

до 

2021 

року 
1 Дохід (без  ПДВ), 

всього в т. ч.  
  

тис. грн. 
22497,1 23165,7 27228,0 32556,6 

34556,6 117,5 

1.1. Водопостачання 

 Реалізація води тис. м3 552,3 558,6 648,0 648,0 660,0 116,0 
Вартість послуги тис. грн. 11305,7 11159,4 14145,6 17199,5 18399,5 126,8 

1.2. Водовідведення 
  Пропуск стічної 

рідини 
 тис. м3 

597,8 628,0 780,0 780,0 
800,0 124,2 

Вартість послуги тис. грн. 8192,3 9895,6 11135,0 13197,1 13757,1 124,2 
1.3  Інша комунальна 

діяльність 
тис. грн. 

373,8 415,1 420,0 460,0 
500,0 101,2 

  Ремонт і технічне 
обслуговування 

електронного і 

оптичного 

устаткування  

 
тис. грн. 

3,9 5,6 6,0 12,0 

 

 
12,0 

 

 
107,1 

Каналізація, 

відведення, 

очищення стічних 
вод. 

тис. грн. 

73,6 96,8 132,0 160,0 

 
180,0 

 
136,4 

Електромонтажні 

водопровідні та 

інші будівельно-
монтажні роботи 

тис. грн. 

213,8 238,9 240,0 240,0 

 
240,0 

 
100,5 

Вантажний 

автомобільний 

транспорт 

тис. грн. 
- - - - 

 
- 

 
- 

Діяльність у сфері 

архітектури та 

інжинірингу, 
надання послуг 

технічного 

консультування 

 
тис. грн. 

58,4 48,6 24,0 28,0 

 

 
24,0 

 

 
49,4 

Технічні 
випробування та 

дослідження 

тис. грн. 
24,1 25,2 18,0 20,0 

 
44,0 

 
71,4 

 
1.4. 

Плата за скид 

стічної рідини по 
спецтарифу 

 
тис. грн. 509,1 563,2 600,0 800,0 

 
900,0 

 
106,5 

 
1.5 

Бюджетні кошти 

на погашення 
різниці в тарифах 

 
тис. грн. - - - - 

 
- 

 
- 
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1.6 Доходи від 

безоплатно 
отриманих активів 

 
тис. грн. 727,6 640,0 580,0 500,0 450,0 90,6 

1.7. Інші фінансові 

доходи 
 

тис. грн. 
1388,6 492,4 347,4 400,0 550,0 70,6 

1.8. Дохід від здачі 
металобрухту 

тис. грн. 
- - - - 

- - 

1.9. Дохід отриманий 

від податкового 
кредиту за 

бюджетні кошти 

тис. грн. 

- - - - 

 
- 

 
- 

2. Витрати (без 

ПДВ),  всього в 

т.ч. 

тис. грн. 
22325,4 23701,0 27068,0 32156,6 33956,6 114,2 

2.1 матеріальні 

витрати 
тис. грн. 

6842,6 7254,4 7600,0 8920,9 11060,0 104,8 

2.2 витрати на оплату 
праці 

тис. грн. 
11032,7 11270,2 13212,0 16476,8 18020,0 117,2 

2.3 відрахування на 

соц. заходи 
тис. грн. 

2140,8 2467,8 2908,0 3628,7 3964,0 117,8 

2.4 амортизація 
основних засобів 

тис. грн. 
886,8 1503,4 1360,0 1577,3 1680,0 90,5 

2.5 інші витрати   тис. грн. 1422,5 1205,2 1988,0 1552,9 1326,0 165,0 
3. Фінансові 

витрати 
тис. грн. 

- - - - 
 
- 

 
- 

4. Фінансовий 

результат 
 

      

 прибуток тис. грн. 140,8 - 160,0 400,0 600,0 - 
збиток тис. грн. - 535,3 - - - - 

 

Фінансово-господарська діяльність КП «Хмільницька ЖЕК»  

 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2020 

рік 
2021 рік 
(очікув.) 

2022 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(прогноз) 

2024 рік 
(прогноз) 

2022 

рік 
в % до 

2021 

року 

1 
Обсяг надання 

послуг 
тис.м2 160,8 160,8 - - 

- - 

2 
Дохід (без 

ПДВ) в. тому 

числі: 
тис. грн. 6621,9 4604,0 - - 

- - 

2.1 квартплата тис. грн.       

2.2 
орендна плата               

(збір з 

орендарів) 
тис. грн. 33,8 19,2 - - 

- - 

2.3 інші доходи тис. грн.       

3 
Витрати (без 

ПДВ) в. тому 
числі: 

тис. грн. 6187,7 4442,7 - - 
- - 

3.1 
матеріальні 

витрати  
тис. грн. 18,6 8,5 - - 

- - 

3.2 
витрати на 

оплату праці 
тис. грн. 240,9 202,4 - - 

- - 

3.3 відрахування на тис. грн.  53,1 44,53 - - - - 
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соц. заходи 

3.4 
амортизація 

основних 
засобів 

тис. грн. 141,8 143,8 - - 
- - 

3.5 інші витрати тис. грн. 2310,4 1787,8 - - - - 

4 
Фінансовий  
результат 

тис. грн. 434,2 161,3 - - 
- - 

4.1 прибуток тис. грн. 434,2 161,3 - - - - 

4.2 збиток тис. грн.       

 

Фінансово-господарська діяльність КП «ХМІЛЬНИККОМУНСЕРВІС»  

 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2020 

рік 
2021 рік 
(очікув.) 

2022 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(прогноз) 

2024 рік 
(прогноз) 

2022 

рік 
в % 

до 

2021 

року 
1 Дохід (без  ПДВ ), 

всього  
тис. грн.  9929,2 11144,2 11812,6 12403,2 13023,4 112,2 

 в т. ч.         

1.1. ритуальні послуги тис. грн. 131,1 249,0 263,9 277,1 290,9 190,1 
1.2. утримання 

житлового фонду 
тис. грн. 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 100,0 

1.3. поточний ремонт та 

утримання доріг 
тис. грн. 806,5 1248,0 1322,9 1389,1 1458,7 154,7 

1.3.1. поточний ремонт 
асфальтом 

        

  вартість робіт тис. грн.  4220,21 4826,53 5042,95 531,28 114 

  кількість асфальту тонн  1042 1043 1043 1043  
  обсяг робіт  м2  8856 8856 8856 8856  

1.3.2. поточний ремонт 
щебенем та інші 

види поточного 

ремонту 

        

  вартість робіт тис. грн.  793,71 894,47 938,75 991,14 113 

  обсяг робіт тис. м2  7964 7964 7964 7964  
1.3.3. утримання доріг тис. грн.  6642,08 7827,31 8189,22 9070,93 118 

1.3.4. оновлення, ремонт 

та заміна наявних 

дорожніх знаків 

тис. грн. 71,4 78,38 95 99,46  
105,37 

121 

1.3.5. нанесення 
дорожньої розмітки 

        

  вартість робіт тис. грн. 298,09 390,24 413,7 435,63 457,41 106 
  протяжність 

розмітки 
км 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5  

1.3.6 утримання 

світлофорів 
        

  вартість робіт тис. грн. 130,15 138,31 150,86 209,69 220,17 109 
  кількість 

світлофорів 
шт. 4 4 4 4 4  

1.3.7 електроенергія на 

світлофори 
тис. грн.  40,59 49,55 50,84 53,38 122 

1.3.8 встановлення та 
вирівнювання 

тис. грн.  58,89 71,35 74,03 79,18 121 
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бортових каменів  
1.3.9 придбання 

встановлення та 
заміна 

дощоприймальних 

решіток та люків 

тис. грн.  139,68 163,67 172,10 181,04 117 

1.3.10 очистка зливових 

каналізацій 
тис. грн.  199,99 221,53 233,27 244,93 110 

1.3.11 Придбання, 

встановлення  та 
ремонт засобів 

примусового 

зниження швидкості 

тис. грн.  147,99 - - -  

1.3.12 Проведення 
технічної 

інвентаризації та 

паспортизації 
автомобільних доріг 

тис. грн.  50,0 55,38 58,32 61,23 110 

1.4. доходи від оренди тис. грн.       

1.5. доходи від 
будівництва 

тис. грн.       

1.6. Доходи від видачі 

довідок 
тис. грн.       

1.7. утримання 
рятувального поста 

тис. грн. 193,20 200,8 212,8 223,4  
234,6 

 
104,0 

1.8 благоустрій 

населених пунктів 
Хмільницької 

міської ОТГ, всього 

в т. ч. 

тис. грн. 7449,8 7682,0 8142,9 8550,0  

 
8977,5 

 

 
103,0 

1.8.1. санітарна очистка, 
ручне прибирання 

тис. грн. 5259,1 5518,76 8619,13 9497,69 11373,57 156 

1.8.2. утримання мереж 

зовнішнього 
освітлення 

тис. грн.  3205,84 4894,54 5076,15 5636,86 153 

1.8.3. озеленення 

населених пунктів 
тис. грн. 672,92 1064,87 1239,13 1358,29 1453,49 116 

1.8.4. проведення робіт з 
ремонту  і 

утримання об'єктів  

та елементів 

благоустрою 
населених пунктів 

тис. грн.  191,91 273,95 303,47 330,6 143 

1.8.5. виготовлення  і 

встановлення 
меблів, в'їзних 

знаків 

тис. грн. 30 99,11 108 113,49 119,72 109 

1.8.6. загальноміські 

заходи з 
благоустрою 

тис. грн.       

1.8.7. регулювання 

чисельності тварин 

що не утримаються  
людиною 

тис. грн.  200 212,24 223,49 234,66 106 

1.8.8. вивезення ТПВ зі 

стихійних 

тис. грн.  225,37 320,46 335,67 355,44 142 
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сміттєзвалищ 
1.8.9. розроблення схем 

комплексного 
благоустрою 

головних вулиць, 

площ, скверів 

тис. грн.       

1.8.10 Охорона  та 

утримання території 

міського парку 

тис. грн.  768,83 902,37 910,85 959,12 117 

1.8.11 Отримання 
тех..умов для 

збільшення 

дозволеної 
приєднаної 

потужності 

тис. грн.       

1.8.12 Придбання та 

висаджування 
зелених насаджень в 

міському парку 

тис. грн. 672,92 1064,87 1239,13 1358,29 1453,49 116 

1.8.13 Придбання та 

висаджування 
зелених насаджень 

на клумбі по 

Проспекту Свободи 

тис. грн. 301,3 361,55 387,1 506,62 586,49 107 

1.8.14 Розвантаження та 

встановлення 

сортувальної лінії з 

пакувальними 
пресами на полігоні 

ТПВ 

тис. грн.  2052,44     

1.8.15 Придбання, 
виготовлення, 

встановлення 

контейнерних 

майданчиків для  
сміттєвих 

контейнерів 

тис. грн.  263,37 288,86 296,91 304,3 110 

1.8.16 Придбання та 
встановлення 

захисного екрана на 

полігоні ТПВ 

тис. грн.  800     

1.8.17 Придбання 
контейнерів для 

протиожеледної 

суміші 

тис. грн.  301,1 133,81 140,9 147,95 44 

1.9 реалізація інших 
послуг 

тис. грн. 227,2 230,0 243,8 256,0  
268,8 

 
104,1 

1.10. благоустрій 

кладовищ громади 
тис. грн. 88,9 120,18 130,04 152,22 159,94 108 

1.11 громадські роботи тис. грн. 168,44 191,91 273,95 303,47 3306 143 
1.12. реалізація сан 

послуг населенню 
тис. грн. 251,0 463,9 491,7 516,3 542,1 185,0 

1.13. вивіз ТПВ від 
суб’єктів 

господарювання 

тис. грн. 193,1 232,3 246,2 258,5 271,4 120,0 

1.14. реалізація послуг із тис. грн. 348,0 375,4 397,9 417,8 438,7 108,0 
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захоронення ТПВ на 

міському 
сміттєзвалищі 

1.15. ліквідація тління  

побутових відходів  

на міському 
сміттєзвалищі 

тис. грн. 150,00 198,53 281,7 295,12 311,06 142 

1.16. Вивіз ТПВ від 

багатоповерхівок 

міста 

тис. грн. 326,7 460,3 487,9 512,3 537,9 141,0 

1.17.   Включено у п.1 пп. 

1.8.10  
       

1.18. інші  операційні 

доходи 
тис. грн.       

1.19. інші доходи тис. грн. 1635,8 1416,0 1486,8 1561,1 1639,2 86,0 
1.20. інші фінансові 

доходи 
тис. грн.       

2. Витрати (без ПДВ), 
всього 

тис. грн. 11823,0 12450,6 13073,0 13726,6 14412,9 105,0 

 в т.ч.         

2.1 матеріальні витрати тис. грн. 3262,7 3491,0 3665,5 3848,8 4041,2 107,0 
2.2 витрати на оплату 

праці 
тис. грн. 5084,0 5239,9 5501,9 5776,9 6065,8 103,0 

2.3. відрахування на 

соц.. заходи 
тис. грн. 1765,0 1888,6 1983,0 2082,2 2186,2 107,0 

2.4. амортизація 

основних засобів 
тис. грн. 1268,0 1356,8 1424,6 1495,8 1570,7 107,0 

2.5. інші витрати тис. грн. 443,3 474,3 498,0 522,9 549,0 107,0 
3.   Фінансовий 

результат 
        

  прибуток тис. грн.  109,6 226,4 237,7 249,7 109,0 

 збиток тис. грн. 258,0      

 

Фінансово-господарська діяльність  

КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради 
 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2020 рік 

2021 рік 
(очікув.) 

2022 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(прогноз) 

2024 рік 
(прогноз) 

2022 

рік 
в % 

до 

2021 

року 

1 

Кількість 

штатних посад: 
од. 488,25 430,5 430,5 430,5 430,5 100 

Лікарі од. 102,5 96 96 96 96 100 
Середній 

медичний 

персонал 
од. 194,25 169,5 169,5 169,5 169,5 100 

Молодший 

медичний 

персонал 
од. 100,75 85,75 85,75 85,75 85,75 100 

Спеціалісти (не 
медики) 

од. 18 18,5 18,5 18,5 18,5 100 

Інші од. 72,75 60,75 60,75 60,75 60,75 100 

2 Фонд оплати тис. грн. 72,9 54777,90 54777,90 54777,90 54777,90  
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праці 

3 
Комунальні 

послуги тис. грн. 
7624,30 6549,20 6 549,20 6 549,20 6 549,20 100 

4 
Матеріальні 

витрати тис. грн. 
13532,70 16741,30 16741,30 16741,30 16741,30 100 

5 
Знос основних 

засобів тис. грн. 
1507,35 1507,35 1507,35 1507,35 1507,35 100 

6 
Загальний дохід 

від проведення 

платних послуг тис. грн. 
64932,60 125407,3 125407,3 125407,3 125407,3 100 

 

Фінансово-господарська діяльність  

КНП «Хмільницький центр первинної медико-санітарної допомоги» 
 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2020 

рік 
2021 рік 
(очікув.) 

2022 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(прогноз) 

2024 рік 
(прогноз) 

2022 

рік 
в % 

до 

2021 

року 

1 
кількість 

штатних посад  
од. 231,5 180,25 160,75 160,75 160,75 

89,2 

2 

кількість 
штатних посад в 

тому числі 

лікарів, які 
надають 

первинну 

допомогу 

од. 38,75 32,25 32,25 32,25 32,25 

 

 

 
100 

3 

Кількість 
укладених 

декларацій 

лікарями ЗПСМ з 
населенням 

од. 49221 40454 40860 40860 

 

 
40860 

 

 
101,0 

4 

кількість 

відвідувань 

лікарів ЗПСМ  
хворими 

осіб. 139975 128420 121920 121920 

 
121920 

 
94,9 

5 

Забезпечення 

повноти 
охоплення 

профілактичними 

щепленнями 

осіб 12827 20868 21800 21800 

 

 
21800 

 

 
104,5 

6 

придбання 
медикаментів та 

виробів 

медичного 
призначення для 

пільгової 

категорії 

населення 

тис. грн. 670,7 593,8 593,8 593,8 

 

 

 
  593,8 

 

 

 
100,0 

7 

Обсяг  видатків 

на оплату 

енергоносіїв 

всього 

тис. грн. 1111,1 1819,5 1961,4 1961,4 

 
1961,4 

 
107,8 
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Фінансово-господарська діяльність КП «Аптека №265»  

 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
2020 

рік 
2021 рік 
(очікув.) 

2022 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(прогноз) 

2024 рік 
(прогноз) 

2022 

рік 
в % 

до 

2021 

року 

1 

Загальний дохід 

від реалізації 
лікарських 

засобів 

тис. грн. 10384,5 10750,0 10965,0 11184,3 11407,9 102% 

2 
Відшкодування 

по пільгових 
рецептах 

тис. грн. 674,8 460,0 469,2 478,6 488,2 102% 

3 
Комунальні 

послуги 
тис. грн. 81,6 110,3 112,6 114,9 117,2 102% 

4 
Фонд оплати 
праці 

тис. грн. 1181,4 1339,1 1365,9 1393,2 1421,1 102% 

5 
Матеріальні 

витрати 
тис. грн. 87,3 129,3 131,9 134,5 137,2 102% 

6 
Знос основних 

засобів 
тис. грн. 9,3 16,5 16,8 20,2 20,6 102% 
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Додаток 3 до структури  

Програми 
 

Перелік об’єктів будівництва та реконструкції, 

які передбачається фінансувати в період 2022-2024 років 

 за рахунок бюджетних коштів 

 

№ 

з/п 

 

Назва об'єкта та місце розташування 

Наявність 

проектно-

кошторисної 

документації 

(планується 

розробка, на 

етапі 

розробки, 

розроблена) 

Рік 

планова 

ного 

будівни 

цтва або 

рекон 

струкції 

Примі

тки 

1.  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) 

 
Розроблена 

 
2022 

 

2.   Капітальний ремонт спортивного залу  Хмільницької ДЮСШ по 

вул. Столярчука,23 в м. Хмільник Вінницької області» (з 
виготовленням ПКД  та проведенням її експертизи 

Планується 

розробка 
2022  

3.  Капітальний ремонт спортивно-оздоровчого центру 

Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2024  

4.  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) 

Планується 

розробка 
2023  

5.  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 

Планується 

розробка 
2022  

6.  Нове будівництво мультифункціонального майданчика для 

занять ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) КЗ «Лозівський ЗЗСО I-IІІ ст.» по 

вул. Шкільна, 5 в с. Лозова, Хмільницького району, Вінницької 

області 

Планується 

розробка 
2024  

7.  Нове будівництво мультифункціонального майданчика для 
занять ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) КЗ «Широкогребельський ЗЗСО І-ІІІ 

ст.» по вул. Центральна, 73А в с. Широка Гребля, 
Хмільницького району, Вінницької області 

Розроблена 2023  

8.  Нове будівництво мультифункціонального майданчика для 

занять ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) КЗ «Порицький ЗЗСО І-ІІІ ст.» по 
вул. Шкільна, 22 в с. Порик, Хмільницького району, Вінницької 

області 

Планується 

розробка 
2024  

9.  Нове будівництво мультифункціонального майданчика для 
занять ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) КЗ «Великомитницький ЗЗСО І-ІІІ 

ст.» по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, Хмільницького 

району, Вінницької області 

Розроблена 2023  

10.  Нове будівництво мультифункціонального майданчика для 

занять ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) КЗ «Кожухівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» по 

Планується 

розробка 
2022  
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вул. Шляхова, 26 в с. Кожухів 

11.  Нове будівництво мультифункціонального майданчика для 

занять ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та 
проведення її експертизи):  
КЗ «Березнянський ЗЗСО I-IІІ ст.» по вул. І. Богуна, 3А в с. 

Березна, Хмільницького району, Вінницької області 

Планується 

розробка 
2024  

12.  Нове будівництво мультифункціонального майданчика для 

занять ігровими видами спорту ( з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи)  КЗ «Сьомацький ЗЗСО I-IІІ ст.» по 

вул. Гагаріна, 101 в с. Сьомаки, Хмільницького району, 
Вінницької області 

Планується 

розробка 
2023  

13.  Нове будівництво мультифункціонального майданчика для 

занять ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) КЗ «Голодьківський ЗЗСО І-ІІ ст.» по 

вул. Подільська, 28 в с. Голодьки, Хмільницького району, 

Вінницької області 

Планується 

розробка 
2023  

14.  Нове будівництво спортивного майданчика для ігор (з 
виготовленням ПКД та проведення її експертизи) в  ЗДО №7  

«Ромашка»  по вул. Пушкіна, 79 м. Хмільника Вінницької 

області 

Планується 
розробка 

2023  

15.  Капітальний ремонт тротуару  по проспекту Свободи  (від 
торгового центру «Грош-Експрес» до вул. Літописна)  в м. 

Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

16.  Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля 

будинку культури в м. Хмільнику, Вінницької області ( з 

коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

17.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття по вул. Свято-
Троїцька в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням 

ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

18.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття по вул. Західна в м. 

Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

19.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття частини вул.  

Грушевського в с. Соколова Хмільницького р-ну, Вінницької 
обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

20.  Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Котляревського в м. Хмільнику Вінницької області (з 

коригуванням  ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

21.  Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (від вул. 

Кутузова до вул. Шевченка) в м. Хмільнику  Вінницької області 

(з виготовленням ПКД  та проведенням  її експертизи) 

Розроблена 2023  

22.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття по вул. С. 
Муравського в  м. Хмільнику Вінницької області (з 

виготовлення ПКД та проведенням  її експертизи) 

Розроблена 2022  

23.  Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. 
Північна  в м. Хмільнику, Вінницької області ( з виготовленням 

ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2024  

24.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття та частини тротуару 

по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2023  

25.  Нове будівництво тротуару по вул. Пушкіна від вул. 

Магістральної до вул. Новоселів в м. Хмільнику Вінницької обл.  

(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

26.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття по вул. Ринкова з 

двостороннім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з 

Планується 

розробка 
2024  
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виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

27.  Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної 

Сотні з двостороннім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. 
(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

28.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття по вул. Нахімова в м. 

Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

29.  Капітальний ремонт  частини дороги по вул. Тургенєва (від 

будинку №77а до будинку №77, від будинку №77а до будинку 

№77д, від будинку №51 до будинку №37,  від будинку №49 до 
будинку №49б,  від будинку №49/5 до будинку №49/10а) в м. 

Хмільнику Вінницької області  (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

30.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття вул.  Паркова м. 
Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

31.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття вул.  Коцюбинського  
м. Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

32.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття вул.  Стельмаха м. 

Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

33.  Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 

Травня від вул. Монастирської до автобусної зупинки «4 школа» 

в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

34.  Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вул. 

Старосидориська в м. Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2023  

35.  Капітальний ремонт  дорожнього покриття заїздів на вул. 

Володимирівську та вул. Пилипа Орлика з вул. Північної м. 

Хмільника Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2023  

36.  Капітальний ремонт  дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. 

Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. 

Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

37.  Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. 

Столярчука від №1 до №12, від №26 до №28 та частини вул. 
Соборності від №20 до №57 в м. Хмільнику Вінницької обл. (з 

коригуванням ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

38.  Нове будівництво тротуару по вулиці Курортна від автобусної 
зупинки «Лікарня» до автобусної зупинки «Березовий гай» (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)  

Планується 

розробка 
2022  

39.  Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Лисенка 

в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Розроблена 2023  

40.  Капітальний ремонт дорожнього покриття з двостороннім  

тротуаром по вул. Вугринівська в  м. Хмільнику Вінницької обл. 

(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2024  

41.  Капітальний ремонт дорожнього покриття з тротуаром по вул. 

О.Кошового в  м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням 

ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2024  

42.  Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. 
Соборності з двостороннім тротуаром в м. Хмільнику 

Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її 

Розроблена 2023  
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експертизи) 

43.  Поточний середній ремонт дорожнього покриття частини вулиці 

1 Травня (від вулиці 1 Травня до багатоквартирного будинку 
№66 по вул. 1 Травня) в  м. Хмільнику Вінницької обл. (з 

виготовленням ПКД та проведенням експертної оцінки) 

Планується 

розробка 
2022  

44.  Поточний середній ремонт дорожнього покриття частини вулиці 
1 Травня (від вулиці 1 Травня до багатоквартирного будинку 

№56 по вул. 1 Травня) в  м. Хмільнику Вінницької обл. ( з 

виготовленням ПКД та проведенням експертної оцінки) 

Планується 
розробка 

2022  

45.  Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Волочаївська 
в  м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

проведенням експертної оцінки) 

Планується 
розробка 

2022  

46.  Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лялі Ратушної 

в  м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням експертної оцінки) 

Планується 

розробка 
2022  

47.  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна 

від розвилки  Меморіальний  комплекс жертв нацизму до 
Курортна, 25 в м. Хмільнику,  Вінницької області (з 

коригуванням  ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

48.  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. І. Гонти  

в м. Хмільнику,  Вінницької області (з виготовленням  ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

49.  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 

Лєрмонтова в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням 

ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

50.  Нове будівництво лінії  зовнішнього  освітлення  по вул. 

Набережна від будинку №33 до будинку №84 в м. Хмільнику  

Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

51.  Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 

Грушевського в с. Соколова Хмільницького р-ну,  Вінницької 

області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

52.  Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул. 

Паркова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням 

ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

53.  Нове будівництво  лінії зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна 
та вул. Свободи в с. Порик Хмільницького району  Вінницької 

області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

54.  Нове будівництво  лінії зовнішнього освітлення по вул. Лесі 
Українки, вул. Садовій, вул. Дружби, вул. Шевченка та вул. 

Лелітській в с. Лелітка Хмільницького району  Вінницької 

області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

55.  Капітальний ремонт сходового маршу від вул. Новоміська до 
буд.21 по вул. Літописна з водовідведенням в м. Хмільник, 

Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її 

експертизи) 

Розроблена 2022  

56.  Нове будівництво скверу по вул. Слобідській біля Української 
православної церкви Київського патріархату Петра і Павла у м. 

Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та 

проведення її експертизи) 

Розроблена 2022  

57.  Очистка від  мулових наносів р. Південний Буг в межах міста 

Хмільника та Хмільницького району  Вінницької області (з 

коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)   

Розроблена 2022-

2023 
 

58.  Нове будівництво площі з тротуарного вимощення поряд із 
«Могилою жертвам нацизму» по вул. Курортній  в м. Хмільнику 

Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 

Планується 
розробка 

2022  
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експертизи) 

59.  Капітальний ремонт пам’ятника жертвам нацизму, що 

розташований на  «Кладовищі «Єврейське» по вул. Олійника  в 
м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

60.  Капітальний ремонт сходових маршів, що розташовані на  
«Кладовищі «Єврейське» по вул. Олійника  в м. Хмільнику 

Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 

експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

61.  Капітальний ремонт «Пам’ятника рабину Якову Шапіро», що 
розташований на  «Кладовищі «Єврейське» по вул. Олійника  в 

м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

62.  Нове будівництво притулку для тварин на місці видалення 
відходів міста Хмільника, Вінницької області (з виготовлення 

ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

63.  Нове будівництво огорожі  навколо кладовища «Соколівське» по 
вул. Пушкіна в м. Хмільнику, Вінницької області (з 

виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 
розробка 

2022  

64.  Нове будівництво огорожі  навколо кладовища «Вугринівське» 

по вул. Чайковського в м. Хмільнику, Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

65.  Нове будівництво огорожі  навколо кладовища «Митницьке» в 

м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

66.  Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, 

Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та 

проведенням його експертизи) 

Розроблена 2022  

67.  Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи 

від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику 

Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його 

експертизи) 

Розроблена 2022  

68.  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Старосидориській в м. 

Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

69.  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Вугринівській в м. 
Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

70.  Капітальний ремонт водопроводу по 2 провулку Івана Богуна в 
м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

71.  Капітальний ремонт частини водопроводу по вул. Пушкіна від 

вул. Пирогова до багатоквартирного будинку №133 по вул 
Пушкіна  в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД 

та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

72.  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Некрасова в м. 

Хмільнику  Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

73.  Капітальний ремонт водопроводу від  вул. М. Вербицького до 

вул. Літописна в м. Хмільник Вінницької обл. (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

74.  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Автодромна  в м. 

Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

проведенням її експертизи) 

Розроблена 2023  

75.  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чайковського в м. 

Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

Розроблена 2023  
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проведенням її експертизи) 

76.  Капітальний ремонт водопроводу по вул. Суворова в м. 

Хмільнику  Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

77.  Нове будівництво станцій доочищення води у системах 

централізованого питного водопостачання дошкільних, 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які 

розташовані на території населених пунктів Хмільницької 

міської об’єднаної територіальної громади (з виготовленням 

ПКД та проведенням її експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

78.  Капітальний ремонт огорожі 1-го поясу зон санітарної охорони 

поверхневого водозабору КП «Хмільникводоканал» у м. 

Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

79.  Нове будівництво артезіанської свердловини для водопостачання 

групи багатоповерхових житлових будинків по проспекту 

Свободи та вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з  
виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) 

Планується 

розробка 
2023  

80.  Реконструкція системи водопостачання по вул. Пирогова в 

м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 

проведенням його експертизи) 

Планується 

розробка 
2022  

81.  Нове будівництво каналізаційної мережі житлового масиву 

розташованого в Південно-Західній частині міста Хмільника 

Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи) 

Розроблена 2022  

82.  Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора від 

каналізаційної насосної станції №1 до очисних споруд 

каналізації в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням 
ПКД  та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

83.  Нове будівництво зливової станції приймання стоків від 

асенізаційних машин на території каналізаційних очисних 

споруд  в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням 
ПКД  та проведенням   її експертизи) 

Розроблена 2022  

84.  Капітальний ремонт системи аерації на очисних спорудах 

каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням  
ПКД та проведенням її експертизи) 

Розроблена 2022  

85.  Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької 

обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи) 
Розроблена 2022  
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Додаток 4 до структури 

Програми 
 

Перелік Програм, які будуть реалізуватись у 2022-2024 роках 

 

№ 

з/п 

 

Назва Програми 

Рішення, яким 

затверджена Програма 

Відповідальний 

виконавець Програми 

 

1 Програма розвитку освіти  Хмільницької 

міської  територіальної громади  на 2022-

2026 роки 

Рішення 15 сесії міської 

ради 8 скликання від 

21.07.2021 року №624 
(зі змінами) 

Управління освіти, 

молоді та спорту 

Хмільницької міської 

ради 
2 Програма розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрою територій населених пунктів 
Хмільницької міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки 

Рішення 15 сесії міської 

ради 8 скликання від 

21.07.2021 року №612  
(зі змінами) 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 
комунальної власності 

Хмільницької міської 

ради 
3 Програма утримання дорожнього 

господарства на території населених 

пунктів Хмільницької міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення 80 сесії міської 
ради 7 скликання від 

31.08.2020 року №2725  
(зі змінами) 

Управління житлово-
комунального 

господарства та 

комунальної власності 
Хмільницької міської 

ради 
4 Програма забезпечення населення 

Хмільницької міської територіальної 
громади якісною питною водою на 2021-

2025 рр. 

Рішення 80 сесії міської 

ради 7 скликання від 
31.08.2020 року №2726  

(зі змінами)  

КП «Хмільник 

водоканал» 
Хмільницької міської 

ради, 
Управління житлово-

комунального 

господарства та 

комунальної власності 

Хмільницької міської 
ради 

5 Програма управління комунальною 

власністю Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення 81 сесії міської 

ради 7 скликання від 
18.09.2020 року №2833 

 (зі змінами) 

Управління житлово-

комунального 
господарства та 

комунальної власності 

Хмільницької міської 

ради 
6 Комплексна програма «Добро» на 2021-

2023 рр.                                                                                                             
Рішення 67 сесії міської 

ради 7 скликання від 

22.11.2019 року №2313 
 (зі змінами) 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 
Хмільницької міської 

ради 
7 Комплексна програма підтримки 

учасників Антитерористичної операції, 
операції  об’єднаних сил, осіб, які 

беруть(брали) участь у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях та членів їхніх 

сімей – мешканців Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 

2021-2023 рр. 

Рішення 67 сесії міської 

ради 7 скликання від 
22.11.2019 року №2315 

(зі змінами)  

Управління праці та 

соціального захисту 
населення 

Хмільницької міської 

ради 
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8         Програма підтримки сім’ї, 

запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою 

статі, забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків та 

попередження торгівлі людьми 
Хмільницької міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

Рішення 14 сесії міської 

ради 8 скликання від 
24.06.2021 року №563 

Управління праці та 

соціального захисту 
населення 

Хмільницької міської 

ради, Хмільницький 

міський центр 
соціальних служб 

9 Місцева Програма забезпечення захисту 
прав та законних інтересів дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах та 
подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2022-2026 роки 

Рішення 14 сесії міської 
ради 8 скликання від 

24.06.2021 року №571 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення 

Хмільницької міської 

ради, Хмільницький 
міський центр 

соціальних служб 
10 Програми посилення 

конкурентоспроможності  малого та 

середнього підприємництва Хмільницької 

міської територіальної громади  на 2018-

2022 роки 

Рішення 49 сесії міської 
ради 7 скликання від 

08.06.2018 року №1490 
(зі змінами) 

Виконком міської ради 

11 Програма сприяння розвитку місцевого 

самоврядування та партнерських відносин 

у Хмільницькій міській ТГ на 2022-2024 
роки 

Рішення 14 сесії міської 

ради 8 скликання від 

24.06.2021 року №559 

Виконком міської ради 

12 Комплексна програма розвитку культури 

та туризму Хмільницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки 

Рішення 14 сесії міської 

ради 8 скликання від 

24.06.2021 року №573 
(зі змінами) 

Відділ  культури  і 

туризму Хмільницької 

міської ради 

13 Програма розвитку фізичної культури, 

спорту та молодіжної політики 

Хмільницької  міської територіальної 
громади на 2022 - 2026 роки 

Рішення 15 сесії міської 

ради 8 скликання від 

21.07.2021 року №625  

Управління освіти, 

молоді та спорту 

Хмільницької міської 
ради 

14 Комплексна оборонно - правоохоронна 

програма  на 2021-2025 роки «Безпечна 
Хмільницька міська територіальна 

громада – взаємна відповідальність влади 

та громади»                                                                                                                                                                                                                                              

Рішення 2 сесії міської 

ради 8 скликання від 
18.12.20 року №40  

(зі змінами)   

Відділ цивільного 

захисту, 
оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами міської ради 
15 Комплексна програма покращення умов 

медичного обслуговування жителів  

Хмільницької міської ТГ на 2020 – 2023 
роки 

Рішення 70 сесії міської 

ради 7 скликання від 

29.01.2020 року №2410 
(зі змінами) 

КНП “Хмільницький 

ЦПМСД” 
КНП «Хмільницька 

ЦЛ» 
КНП «Хмільницька 

стоматполі 
клініка» 

16 Програма регулювання земельних 

відносин у Хмільницькій міській  

територіальній громаді на 2021 - 2023 
роки 

Рішення 81 сесії міської 

ради 7 скликання від 

15.09.2020 року №2828 
 (зі змінами) 

Виконком міської ради 

17 Програма збереження та використання 

об’єктів культурної спадщини в  

Хмільницькій міській  територіальній 
громаді на 2021 – 2024 роки. 

Рішення 2 сесії міської 

ради 8 скликання від 

18.12.2020 року №33 
(зі змінами) 

Управління 

містобудування та 

архітектури міської 
ради  

18 Програма розроблення містобудівної 

документації населених пунктів 

Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки 

Рішення 2 сесії міської 

ради 8 скликання від 

18.12.2020 року №34  
(зі змінами) 

Управління 

містобудування та 

архітектури міської 
ради  
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19 Комплексна програма захисту населення і 

територій Хмільницької міської 
територіальної громади у разі загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій на 

2022-2026 роки 

Рішення 14 сесії міської 

ради 8 скликання від 
24.06.2021 року №570 

 

Відділ цивільного 

захисту, 
оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами міської ради 
20 Програма поліпшення техногенної  та 

пожежної безпеки об’єктів усіх форм 

власності на території Хмільницької 
міської територіальної громади на 2022 - 

2026 роки 

Рішення 14 сесії міської 

ради 8 скликання від 

24.06.2021 року №651 

Відділ цивільного 

захисту, 
оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами міської ради 
21 Програма сприяння діяльності 

комунальної установи «Хмільницький 

трудовий архів» Хмільницької міської 

ради на 2022-2026 рр.  
 

Рішення 5 сесії міської 
ради 8 скликання від 

22.01.2021 року №133 

Комунальна установа 
«Хмільницький 

трудовий архів» 

22 Програма підвищення  

енергоефективності та зменшення 
споживання енергоресурсів на території 

населених пунктів Хмільницької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

Рішення 9 сесії міської 

ради 8 скликання від 
26.03.2021 року №415 

Виконавчий комітет 

міської ради, 
управління 

агроекономічного 

розвитку та 

євроінтеграції  міської 
ради 

23 Про Програму забезпечення безоплатною 

правовою допомогою населення 
Хмільницької міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки 

Рішення 12 сесії міської 

ради 8 скликання від 
28.05.2021 року №535 

Відділ інформаційної 

діяльності та 
комунікацій  із 

громадськістю 

Хмільницької міської 

ради, 
 Хмільницька районна 

громадська організація 

“ПРАВО”, 
Хмільницьке бюро 

правової допомоги 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Павло КРЕПКИЙ 

 


	Додаток до рішення
	25 сесії міської ради 8 скликання
	від 22 грудня 2021 року №1063
	У зв’язку з формуванням громад в рамках адміністративно – територіальної реформи, створено робочу групу та здійснюється перегляд діючих регуляторних актів, з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства.
	Місцеві товаровиробники, підприємства торгівлі та ресторанного бізнесу запрошуються до участі у місцевих святкових ярмарках, виставках, святковій торгівлі під час проведення загальноміських заходів та свят, а також свят, які проводяться на території н...
	Відділом культури та туризму Хмільницької міської ради проведені заходи:
	- 22 січня – урочисте покладання квітів з нагоди Дня Соборності України біля пам’ятника  Т. Г. Шевченка;
	- 15 лютого - пам’ятна зустріч із нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ із Афганістану та урочисте покладання квітів  до пам’ятника загиблим воїнам-афганцям;
	- 20 лютого - загальноміське пам’ятне віче «Герої не вмирають!» та  скорботна акція «Запалімо пам`яті свічу» до Дня Героїв Небесної Сотні;
	- 9  березня – урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з нагоди  206 –ї річниці з дня народження великого Кобзаря;
	- 18 березня -  урочисте покладання квітів  пам’ятних місць для урочистого покладання квітів з нагоди відзначення 77-ї річниці вигнання окупантів    з міста Хмільника та  Хмільницького району;
	- 26 квітня  - відкриття пам’ятного знаку хмільничанам  - ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
	- 9 травня - урочисте покладання квітів  до пам’ятних місць та поховань часів  Другої світової війни з нагоди Дня пам’яті та примирення та 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій  світовій війні у м. Хмільнику;
	- 14 травня –  пам’ятне віче із покладанням квітів до меморіального скверу меморіального скверу жертвам голодомору  1932-1933рр.  та політичних репресій 1930-1950рр.  в знак  Дня пам’яті жертв політичних репресій;
	- 14 травня  -  урочисте покладання квітів до  пам’ятника жертвам Голокосту  на території Меморіального  парку жертвам фашистських репресій в знак   Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни;
	- 22 травня – проведення пам’ятного заходу з  нагоди 160-х роковин  перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі;
	- 1 червня  - проведення  розважального заходу «Країна дитячих мрій» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей в міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка;
	- 17 червня – проведення урочистостей з нагоди Дня медичного працівника;
	- 22 червня – покладанням квітів до Меморіалу загиблих у роки Другої світової  війни до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
	- 25 червня – проведення святкового заходу з нагоди Дня села Білий Рукав;
	- 28 червня – урочистий захід з нагоди Дня Конституції України.
	1.1.1. Залучати суб'єктів господарювання громади до обговорення питань розвитку громади, написання стратегічно важливих документів, налагодження співпраці.
	- зміцнення довіри  та налагодження порозуміння між владою, жителями громади та суб'єктами господарювання;
	- прозорість та відкритість влади.
	1.3.1. Залучення суб’єктів господарювання громади до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних виставкових заходах, інвестиційних ярмарках, форумах, конференціях з наданням організаційної підтримки.
	1.4.1. Залучення місцевих товаровиробників, підприємства торгівлі та ресторанного бізнесу до участі у святкових ярмарках, ярмарках-продажах, масових заходах місцевого значення, а також конкурсах професійної майстерності.
	1.5.1. Здійснення постійного контролю за дотриманням перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на  міських та приміських маршрутах загального користування  у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі.
	1.5.2. Удосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування  у відповідності до потреб в перевезеннях.
	2.4.1. Приватизація комунального майна.
	Очікувані результати:
	- проведення тематичних заходів відповідно до інтересів підопічних відділення денного перебування;
	- проведення занять з декоративно-прикладного мистецтва, впровадження здорового способу життя (заняття з фізичної реабілітації), вивчення нових технологій та способів спілкування (уроки з комп’ютерної грамотності).
	3.5.1. Створення належних умов та мотиваційного середовища для всебічного розвитку  творчого учнівського та учительського потенціалу.
	Шляхи досягнення:
	- оптимізація та реорганізація закладів освіти;
	- організація та проведення міських предметних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, забезпечення участі в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних етапах;
	- забезпечення участі учнів ЗЗСО Хмільницької міської територіальної громади у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» (Джура);
	- залучення дітей ЗДО та учнів ЗЗСО до участі у гуртковій та позакласній роботі.
	Очікувані результати: (1)
	- формування удосконаленої, ефективної мережі закладів освіти Хмільницької  міської територіальної громади;
	- гарантування  учням рівного доступу  до здобуття якісної, сучасної освіти.
	3.5.2. Зміцнення матеріально – технічної бази навчальних закладів.
	Шляхи досягнення: (1)
	- заміна і оновлення шкільних та дитячих меблів;
	- модернізація технологічного обладнання харчоблоків, пралень, спортивних залів закладів освіти;
	- забезпечення закладів ЗЗСО,ЗДО та ЦДЮТ , КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради  сучасною комп’ютерною  та мультимедійною технікою;
	- придбання шкільних автобусів;
	- проведення капітальних та  поточних ремонтів приміщень та територій закладів освіти;
	- встановлення блискавкозахисту на будівлях закладів освіти  міських та сільських шкіл.
	Очікувані результати: (2)
	- створення комфортних умов  перебування учасників освітнього процесу;
	- оптимізація споживання енергоносіїв;
	- розвиток сучасного ресурсного забезпечення (навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-комунікаційного) закладів освіти.
	3.5.3. Збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу.
	Шляхи досягнення: (2)
	- забезпечення всіх дітей ЗДО, учнів ЗЗСО І-ІV класів, дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із числа  внутрішньо-переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок збройних дій та збройних, повноцін...
	- забезпечення ефективного та змістовного функціонування пришкільних таборів;
	- створення умов для дистанційного навчання учнів;
	- створення належних умов для навчання  і виховання дітей з особливими освітніми потребами.
	Очікувані результати: (3)
	-  створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального капіталу, орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і держави.
	- участь у розробці та виконанні міських програм з раціонального використання і охорони земель громади;
	- підготовка матеріалів для роботи Комісії міської ради з самоврядного контролю за використанням та охороною земель Хмільницької міської  територіальної громади;
	- підготовка матеріалів для роботи Комісії міської ради з визначення збитків власникам землі та землекористувачам за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів або недоплати по існуючих договірних  зобов’язаннях;
	- підготовка матеріалів для роботи Комісії по обстеженню земельних ділянок по фактичному землекористуванню, яка діє на підставі Положення про порядок набуття права на земельну ділянку за давністю користування (давність) на території Хмільницької міськ...
	Очікувані результати: (4)
	- зростання бази орендарів;
	- стабільне надходження орендної плати до бюджету Хмільницької міської територіальної громади;
	- охоплення правомірного використання земель в межах населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади.
	5.1.2. Робота з власниками житлових будинків, господарських будівель, споруд щодо необхідності належного оформлення правовстановлюючих документів на землю.
	- збільшення власників землі;
	- стабільне надходження податку до бюджету громади.
	5.1.3. Інвентаризація земель Хмільницької міської ТГ з метою виявлення таких, які можливо відвести громадянам із призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення індивідуального садівництва, ве...
	- збільшення власників землі, забезпечення громадян землею відповідно до їх Конституційного права, додаткове надходження податку до бюджету громади.
	5.2.1. Виготовлення проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах громади для подальшої реєстрації права на них з метою продажу права власності чи права оренди на аукціоні.
	- наявність проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах громади;
	- охоплення правомірного використання земель в межах населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади. (1)
	5.3.1. Укладання договорів оренди землі з метою надходження до бюджету орендної плати.
	Очікувані результати: (5)
	- збільшення орендарів землі;
	- стабільне надходження орендної плати до бюджету громади.
	Операційна ціль 6.1. Розвиток інфраструктури громади та забезпечення  сприяння будівельній галузі
	Шляхи досягнення: (3)
	Очікувані результати: (6)
	Операційна ціль 6.2. Актуалізація існуючої та виготовлення нової містобудівної документації
	Операційна ціль 6.3. Впорядкування об’єктів культурної спадщини
	6.3.1. Сприяння збереженню об’єктів історико-культурної спадщини.
	Очікувані результати: (7)
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