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"Передвиборча програма кандидата на посаду міського голови, а нині — діючого очільника
міста Олександра Симчишина, була опублікована у інтерв'ю на офіційному сайті ВО
"Свобода". У програмі висловлювалися такі обіцянки:
1. Сформувати стратегію розвитку м. Хмельницький — виконується. Стратегію
планується сформувати і затвердити до кінця 2016 року. 22 травня 2016 року відбувся
Форум Розвитку "Майбутнє Хмельницького", метою якого було сформувати основні
напрямки Стратегії. Упродовж наступних тижнів робочі групи узагальнювали
отримані результати. Наразі триває робота із формування власне Стратегії розвитку
міста на основі отриманої під час Форуму інформації.
2. Працювати за принципами політики відкритих дверей — виконується. Міський голова
веде щоденний прийом громадян, традиційні виїзні прийоми. Робота міської ради
висвітлюється у ЗМІ, соціальних мережах. Працює гаряча лінія міського голови,
система електронних звернень, петицій, портал "Відкритий бюджет" та "Відкрите
місто".
3. Провести аудит діяльності міськвиконкому за останні роки — виконується. Рішенням
Хмельницької міської ради 18.05.2016 року створено відділ внутрішнього контролю,
який займається аудитом діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету та
комунальних підприємств.
4. Провести оптимізацію міськвиконкому — виконується. Скорочено посаду заступника
міського голови. Реорганізовано управління освіти Хмельницької міської ради у
департамент освіти.
5. Сформувати реально діючий орган для залучення інвестицій, грантів — у 2017 році.
Наразі над залученням інвестицій у Хмельницькій міській раді працює волонтер
Корпусу Миру Алан Янг. На сьогодні це єдина міська рада у країні, котра залучила до
роботи такого волонтера.
6. Проводити реальні енергоефективні заходи — виконується. Наразі проводиться
утеплення навчальних закладів, ухвалено програму співфінансування заходів з
енергозаощадження, План сталого енергетичного розвитку міста.
7. Підтримувати діяльність ОСББ — виконується. 18.05.2016 року Хмельницькою
міською радою затверджено Програму сприяння діяльності ОСББ, розвитку
самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках м. Хмельницького на
2016-2018 роки
8. Підтримувати малий і середній бізнес — виконується. Працює Рада підприємців, за
допомогою якої здійснюється вирішення нагальних питань.
9. Популяризувати здоровий спосіб життя — виконується. У вересні 2016 року будуть
відкриті три нові пришкільні спортивні майданчики, ремонтується стадіон
"Локомотив". Встановлюються спортивні тренажери у дворах будинків.
10. Навести лад у пасажирських перевезеннях —• до кінця 2017 року. На 2017 рік
запланована так звана "транспортна реформа" в місті — міська рада зможе

переглянути договори з перевізниками, оптимізувати діючі маршрути, відкрити нові.
Також з 2017 року заплановано поступовий перехід на великогабаритний громадський
транспорт.
11. Вирішувати питання дорожнього господарства — виконується. Хмельницька міська
рада максимально відмовляється від ямкового ремонту доріг на користь капітального.
У 2016 році на капітальний ремонт доріг міста планується витратити більше 80 млн
грн. Це дозволить капітально відремонтувати більше 50 вулиць. Також триває
поточний ремонт доріг, будівництво тротуарів, ремонт прибудинкових територій.
12. Вирішувати питання розвитку електротранспорту — виконується. За час каденції
міського голови придбано 5 нових тролейбусів, 1 капітально відремонтовано, виділено
гроші на придбання ще 7-ми. До 2020 року планується оновити мінімум половину
тролейбусного парку міста.
13. Відкривати нові школи та садочки — виконується. 28. 08.2016 року відкрито
добудований ДНЗ у мікрорайоні Ружична, розпочато роботи із будівництва садочка у
мікрорайоні Гречани, затверджено проект будівництва НВК у мікрорайоні Озерна,
планується будівництво дитячого садочка у мікрорайоні Лезеневе. Відкриваються нові
групи у діючих дошкільних навчальних закладах та НВК.
14. Встановити пам'ятник Небесній сотні та загиблим у АТО — до кінця 2017 року. Наразі
уже готовий проект пам'ятника.
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