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Розповсюджується безкоштовно

Хмільнику - 659! Зі святом, рідне місто!

Дорогі хмільничани! Моє рідне серцю місто!
У третій декаді вересня Хмільник святкує 659 років!
Для нас, людей, його жителів – це дуже поважний вік.
Вік мудрого довголіття й неоціненного життєвого досвіду.
Для престижного міста-курорту з віковою історією - це пора наснаги й розквіту,
невпинного руху вперед до мрій, нових перемог.
Ви помічаєте, як з кожним днем наше місто змінюється?!
Хмільник молодіє! Місто стає більш затишним, квітучим, сучасним, відкритим до
кращих змін і звершень!
Ми робимо наше місто комфортним для всіх: жителів і гостей, дорослих і дітей,
для молоді, з якою наше щасливе майбутнє.
Ми працюємо над тим, щоб місто прогресивно розвивалося. Розробляємо Стратегію
майбутнього своєї громади.
Хмільник треба зміцнити в економічному, аграрному, освітньому та культурному
розвитку. Необхідно підкреслити наш престиж і рейтинг як курортного мегаполісу
на державному та міжнародному рівнях.
Місто – це хмільничани, які щиро люблять і вболівають за свою рідну землю, які
своїми вміннями й талантом прославляють Хмільник.
Давайте разом дбати про наш Хмільник, бути добрими господарями, робити наш
край щасливим. І тоді всім нам буде комфортно жити в цьому чудовому місті.
Вітаю вас, дорога громадо! Вітаю рідне місто!
Хай благодатна Хмільницька земля дає снаги й активності кожному з нас до життя, до нових справ і перемог!
Хмільник – завжди в нашому серці! Хмільник – близький кожному!
З повагою –
Міський голова
Микола ЮРЧИШИН
Більше цікавих новин - на сайті міської ради rada.ekhmilnyk.gov.ua Facebook

Telegram
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У МІСЬКІЙ РАДІ
Проведено 18 та 19 позачергові сесії міської ради

3 вересня під головуванням міського голови Миколи Юрчишина відбулася позачергова
18 сесія міської ради 8 скликання. У роботі сесії взяли участь 29 депутатів міської ради, які
розглянули 12 планових питань.
Депутати підтримали внесення змін та доповнень до міських програм, зокрема: щодо утримання дорожнього господарства; забезпечення
населення Хмільницької міської територіальної
громади якісною питною водою; розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою;
розвитку фізичної культури і спорту у громаді та
відповідно до порядку використання коштів цієї
програми.
Внесено зміни до рішень міської ради про
оренду комунального майна міської громади та
про затвердження договору про міжбюджетні
трансферти між місцевими бюджетами у 2021
році.
Затверджено договори про передачу видатків у 2021 році Головному управлінню Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області та Управлінню Служби безпеки
України у Вінницькій області.

Прийнято рішення про прогноз бюджету
Хмільницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки.
Окремими рішеннями депутатський корпус
вніс зміни до бюджету міської територіальної громади на поточний рік та надав приміщення Хмільницькій районній територіальній виборчій комісії
для здійснення повноважень.
Кворум позачергової 19 сесії, що відбулася
23 вересня, забезпечили 27 депутатів міської
ради, які розглянули 12 питань.
Внесено зміни та доповнення до чинних програм. Зокрема, зміни спрямовані на покращення матеріально технічної бази закладів охорони здоров’я та закладів культури, забезпечення
співфінансування у придбанні медикаментів для
лікування хворих пільгової категорії, технічних та
інших засобів, забезпечення проведення медичних оглядів працівників КПНЗ Хмільницька школа мистецтв, надання різносторонньої допомоги
вразливим верствам населення Хмільницької
міської територіальної громади. Відповідно ухвалено зміни до окремих порядків використання
коштів місцевого бюджету для забезпечення фі-

нансування заходів цільових програм.
У зв’язку зі зміною структури та потребою у фінансуванні КНП «Хмільницький центр первинної
медико-санітарної допомоги» Хмільницької міської ради місцеві обранці внесли зміни до фінансового плану цієї установи.
Депутати одноголосно прийняли рішення про
відзначення Подякою міського голови та виплату
фінансової винагороди українській спортсменці,
нашій землячці Мар’яні Шевчук за зайняте 1-е
місце у 16-х Паралімпійських іграх «Токіо - 2020».
Депутатський корпус підтримав проєкти рішень, що стосувались фінансової складової, а
саме: внесення змін до міського бюджету на поточний рік, затвердження договору про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами
щодо придбання шкільного автобуса в КЗ «Шевченківський заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів» Хмільницької міської ради.
Депутати внесли зміни до рішення 16 сесії
міської ради 8 скликання від 30 липня 2021 року
№720 «Про затвердження Статуту КП «Хмільниккомунсервіс» у новій редакції».

50 питань урегулював міськвиконком

22 вересня відбулося чергове засідання виконкому міської ради, на якому розглянуто 50
актуальних питань життєдіяльності громади.
Першим розглянуто питання про виконання
фінансових планів комунальних підприємств –
«Хмільниккомунсервіс» і «Хмільницька ЖЕК».
Керівник цих підприємств Юрій Прокопович прозвітував про фінансово-господарську діяльність
підприємств, конкретизувавши про те, які заходи
вживалися для оптимізації поточних витрат та
економії ресурсів, шляхи активізації виробничої
потужності та заходи щодо стягнення заборгованості населення та інших споживачів.
Виконком заслухав і не менш актуальну інформацію про хід підготовки житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери громади в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.
Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької
міської ради Інна Литвиненко довела до відома
виконкому звіт про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період,
а також поінформувала про заходи з підготовки
дорожньо-мостового господарства та об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.
Ухвалено рішення про початок опалювального періоду 2021 – 2022 років в населених пунктах
міської громади, що розпочнеться спершу для закладів дошкільної освіти (з 4 жовтня), згодом - для
шкіл, позашкільних установ (з 15 жовтня), а вже з
16 жовтня - для решти бюджетних установ, жителів громади.
Виконком взяв на квартоблік особу з числа дітей-сиріт, зарахувавши до списку на отримання
житла поза чергою, а також надав дозвіл на влаштування індивідуального опалення у квартирі
жительці міста Хмільник.
Виконком розглянув клопотання місцевих установ та громадян про видалення аварійно-небезпечних деревонасаджень на підставі актів обстежень
комісії. Погодив громадянам розміщення будівельних матеріалів на загальноміській території.
Десять питань стосувалися соціальної сфе-

ри. Як повідомила начальник управління праці та
соцзахисту Ірина Тишенко, це, зокрема, - чисельні
звернення громадян у складних життєвих обставинах про: надання матеріальної допомоги для
лікування онкологічних захворювань, проведення
складних операцій, тривалого реабілітаційного
лікування, допомог родинам загиблих/померлих
учасників АТО/ООС, а також громадянам, які призвані на строкову військову службу за контактом.
Рішення з цих питань виконавчий комітет ухвалив
у пріоритетному порядку.
Крім цього, виконком утворив опікунську раду
для вирішення питань опіки та піклування повнолітніх осіб, які мають статус недієздатних (обмежено дієздатних), а також захисту їхніх майнових
прав. Також внесено зміни до складу таких дорадчих структур як: Комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
до складу Робочої групи з питань контролю за додержанням законодавства про працю, тимчасової
Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.
Окремим рішенням виконком погодив участь
в експериментальному проєкті з організації соціальної роботи з сім’ями та дітьми вразливих груп
населення та у складних життєвих обставинах.
Виконком заслухав хід виконання Програми
економічного та соціального розвитку громади за
1 півріччя цього року, а також збільшив ліміти споживання енергоносіїв та водопостачання на 2021

рік Хмільницькій дитячо-юнацькій спортивній школі, управлінню праці та соціального захисту населення міської ради і територіальному центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) міської ради.
Виконком урегулював ряд питань у сфері
управління комунальним майном за клопотаннями комунальних підприємств та закладів.
Для стимулювання праці керівників закладів
освіти міської громади затверджено відповідне
Положення про преміювання за складність і напруженість у роботі.
Хмільницькій школі мистецтв погоджено розмір батьківської плати за навчання учнів основного контингенту та груп, що працюють на засадах
самоокупності на 2021 рік.
Три питання стосувалися погодження місць
для розміщення зовнішньої реклами, а також переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Для проведення належного призову громадян на строкову військову службу у 2021 році виконком упорядкував склад призовної комісії, затвердивши резервний склад та перелік установ
громади, якими виділяється транспорт на період
чергової призовної кампанії.
Виконавчий комітет схвалив проєкт рішення
міської ради про виплату винагороди спортсменці міської громади Шевчук Мар’яні за високі досягнення у спорті на 16-х Паралімпійських іграх у
Токіо (Японія).
Дев’ять ухвалених рішень стосувалися питань
щодо захисту прав дітей – це дозвіл на дарування
житлового будинку, земельної ділянки, квартири,
де право користування мають малолітні діти, подання до суду позовної заяви про позбавлення
батьківських прав стосовно малолітньої доньки,
вибуття дитини із прийомної сім’ї, припинення опіки над дітьми-сиротами тощо.
Схвалено проєкт рішення міської ради про бюджет, що було внесене на розгляд позачергової 19
сесії міської ради 23 вересня 2021 року, а також
розглянуто перелік сесійних питань.
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У ГРОМАДІ

Все краще – дітям

27 вересня у Хмільницькій міській раді відбулася зустріч, наповнена особливим змістом, доброю енергією творчості та щирими емоціями натхнення.
До мерії завітали переможці двох конкурсів, що були оголошені з нагоди
659-ї річниці з часу першої письмової згадки про Хмільник – конкурсу на
кращий дитячий малюнок «Хмільник – місто, в якому я живу» та творчого
конкурсу «Я – міський голова в майбутньому».

Фельдшери, які обслуговують села
Хмільницької міської громади, тепер мають службовий велотранспорт. Для них
коштом міського бюджету за Програмою
покращення умов медичного обслуговування жителів громади придбали 18 велосипедів.
27 вересня міський голова Микола Юрчишин мав приємність під час особистої
зустрічі з фельдшерами вручити їм велосипеди та подякувати за відповідальну роботу.
Керівник громади підкреслив, що докладає зусиль, аби поліпшити умови роботи медичних працівників та покращити якість медичного обслуговування населення громади.
У процесі відкритого діалогу фельдшери
звернулися до міського голови за вирішенням питань щодо покращення опалення у
медпункті, питань благоустрою на прибудинковій території, забезпечення необхідною оргтехнікою.
Міський голова відреагував на озвучені потреби та запевнив, що вони будуть вирішені в межах повноважень

Медицина - для громади

та

за наявності бюджетного ресурсу.
«Усі медичні амбулаторії населених
пунктів нашої громади (сільські) забезпечені
автотранспортом. Завдяки цьому сімейні лікарі виїздять на виклик та надають людям
медичну допомогу. А тепер ще й фельдшери мають можливість швидше обслуговувати пацієнтів та реагувати на виклики додому. Кожен із велосипедів має спеціальну
сумку, куди можна помісти все необхідне
для надання медичної допомоги, а також
зручне керування. Крім того, для всіх фельдшерських пунктів та пунктів здоров’я ми
придбали глюкометри й тест-смужки, аби
громадяни мали змогу безкоштовно пройти обстеження на визначення рівня цукру в
крові. Це – зручно для людей, важливо – для
надання своєчасної медичної допомоги, це
не потребує доїзду до лабораторії у Хмільник. Медицина – для громади!» - коментує
Лариса Дубова, в.о. директора КНП «Хмільницький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Хмільницької міської ради.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Мар’яна Шевчук - претендентка на занесення до Книги пошани

Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради звернулося з клопотанням про занесення до Книги пошани та пам’яті
«Гордість Хмільника» Шевчук Мар’яни Сергіївни, чемпіонки 16-х Паралімпійських ігор «Токіо-2020», за видатні спортивні досягнення на
міжнародному рівні, вагомий внесок у формування авторитету і престижу міста Хмільника,
високі особисті заслуги перед Хмільницькою
міською територіальною громадою.
Мар’яна Шевчук народилася в місті Хмільник
22 травня 1996 року. Навчалася у ЗОШ №1 І-ІІІ
ст., активно займалася спортом. Після закінчення
школи Мар’яна вступила до Хмільницького ліцею
сфери послуг і продовжила займатися спортом з
мініфутболу, настільного тенісу, шахів та шашок.
Вона брала участь у спортивних змаганнях міського та обласного рівнів, у яких виборювала призові місця.
Її талант і волю до перемоги помітили тренери з пауерліфтингу з м.Вінниця, зокрема, тренер
Олег Пакула. Мар’яні запропонували вступити до
коледжу в м.Вінниця і серйозно зайнятися спортом, на що дівчина дала згоду. З 2015 року вона
навчалася у Вінниця, тренувалась з пауерліфтингу і виступала на змаганнях всеукраїнського рівня.
На чемпіонаті України серед юніорів Мар’яна
посіла 1 місце. Вона установила рекорд України
серед юніорів, піднявши вагу 80 кг., та виконала
норматив майстра спорту України.
Виступаючи у складі збірної команди України на
чемпіонаті Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з УОРА, який відбувся у листопаді 2015
року в м. Егер (Угорщина), вона стала срібною
призеркою Європи серед дорослих і чемпіонкою
Європи серед юніорів та встановила відразу два
рекорди Європи та світу серед юніорів: 103 і 106
кг. Рекорд України серед юніорів на той час - 80 кг.

У відкритому чемпіонаті Європи серед дорослих виборола бронзову медаль і виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.
На Кубку світу, який проходив у лютому 2016 року
в Дубаї (ОАЕ), Мар’яна стала чемпіонкою та встановила світовий рекорд з вагою 109 кг., виборола
ліцензію на участь у 15-х літніх Паралімпійських
іграх, які проходили м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія)
у вересні 2016 року, де посіла 4 місце.
Українська спортсменка Мар’яна Шевчук визнана кращою пауерліфтеркою світу 2018 року за версією Міжнародної федерації пара-пауерліфтингу.
Кращого спортсмена року обирали шляхом
голосування у соціальних мережах федерації.
22-річна українка очолила рейтинги на всіх платформах. Друге місце у голосуванні посів колумбієць Кастанеда, третє — спортсмен з Ірану Сіаманд Рахман.
Мар’яна Шевчук була єдиною жінкою, номінованою на звання кращого пауерліфтера року.
За даними Національного паралімпійського
комітету, запорукою перемоги українки став її ре-

кордний виступ на чемпіонаті Європи у Франції,
де Мар’яна встановила новий рекорд світу, піднявши 130,5 кг.
У лютому 2019 року на Кубку світу в Дубаї
(ОАЕ) Мар’яна отримала золоту нагороду та встановила новий рекорд світу - 131 кг.
У квітні на Кубку в світу м.Єгер (Угорщина)
наша спортсменка здобула 1 місце. У червні на
чемпіонаті світу з пара-пауерліфтингу у столиці
Казахстану Нур-Султан вона посіла 1 місце і виборола ліцензію на право участі в 16-х літніх паралімпійських іграх 2020 року.
На Кубку світу з пара-пауерліфтингу, що проходив у м.Манчестері (Великобританія) 28 березня цього року, Мар’яні вдалося підняти 132 кг. і
здобути золоту нагороду, побивши власний світовий рекорд.
На змаганнях у м.Тбілісі (Грузія), що проходили з 17 по 24 травня 2021 року, вона втретє побила власний рекорд світу та виборола «золото».
Мар’яна встановила новий рекорд світу серед жінок у ваговій категорії до 55 кг, піднявши штангу
вагою 133 кг.
Виступаючи у складі збірної команди України у 16-х Паралімпійських іграх у Токіо (Японія),
Мар’яна здобула золоту нагороду, чим прославила Україну, Вінниччину та наше славне місто-курорт Хмільник.
Мар’яна - це людина, яка фанатично віддана
спорту, якій не займати таланту, енергії, цілеспрямованості та наполегливості у досягненні поставленої мети. Вона - прекрасна пропагандистка здорового способу життя, спортсменка, на яку варто
рівнятися. Своїми здобутками наша славнозвісна
землячка Мар’яна Шевчук уже зробила вагомий
внесок в історію свого рідного міста, тому заслуговує на вшанування у Книзі пошани та пам’яті
«Гордість Хмільника».
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Міський голова Микола Юрчишин гостинно привітав юні таланти, висловивши подяку дітям за їхні старання та любов до свого міста.
"Чудово, коли ми любимо своє місто. Тоді ми ладні зробити для нього
більше і краще. Я дуже радію, що в нас такий «квіт» дитячих талантів!
Ви робите нашу громаду щасливою! Все краще – вам, діти!" – сказав міський голова, звернувшись до дітей.

За дорученням народного депутата України Петра Юрчишина його помічниця Світлана Стукан разом із начальником управління освіти, молоді
та спорту міської ради Віталієм Оліхом привітали переможців конкурсу на
кращий дитячий малюнок «Хмільник – місто, в якому я живу». Дітям вручили
солодкі подарунки та грошові винагороди.
Микола Юрчишин разом із відповідальною секретаркою Хмільницької міської організації ветеранів України Надією Губановою відзначили переможців конкурсу творчих робіт «Я – міський голова в майбутньому», вручили їм грамоти та грошові винагороди.
Після офіційної частини для дітей було організовано смачне частування.
Отож, ще раз вітаємо вас, юні друзі!
Хай вогник творчого натхнення подарує вам упевнені життєві перемоги!
А наше місто й велика громада щиро втішатимуться вашими досягненнями!
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БЮДЖЕТ УЧАСТІ

10 проєктів громади реалізують у 2022 році

За результатами голосування мешканців
Хмільницької міської територіальної громади
визначені 10 проєктів-переможців Бюджету
участі, що будуть реалізовані у 2022 році.
Цьогоріч було заплановано проведення двох
конкурсів у населених пунктах Хмільницької громади - для жителів міста Хмільника та сільських
населених пунктів, які увійшли до територіальної
громади.
Бюджет проєкту становив - по 1 млн. грн. на
кожен конкурс.
У голосуванні взяли участь близько 10% мешканців громади. На підтримку громадських ідей
було віддано 9161 голос. Електронною системою
“Громадський бюджет” автоматично визначено
10 проєктів-переможців.
Вітаємо авторів, чиї проєкти отримали найбільшу підтримку громадськості!
Отже, у 2022 році в місті Хмільнику будуть реалізовані такі проєкти Бюджету участі:
- дообладнання дитячого майданчика по
вул. Монастирська,1 (№30). Авторка - Городівська Надія Ігорівна. Бюджет - 200 тис. грн;

- облаштування зони відпочинку та спортивного дозвілля (з встановленням тенісних
бетонних антивандальних столів, деревяного
ігрового комплексу для дітей, турніків та перекладин для дорослих, лав) на розі вулиць Меморіальна та Північна (№20). Авторка - Щербанюк Людмила Володимирівна. Бюджет - 200 тис.
грн;
- сучасна книжкова бібліотека (№29). Авторка - Ганіна Альона Володимирівна. Бюджет 200 тис. грн;
- облаштування зони відпочинку «Комфортне дозвілля» по вул. Лисенка 13 та 17 (№13).
Автор - Плахотнюк Володимир Ілліч. Бюджет - 200
тис. грн;
- літній кінотеатр (№19). Автор - Брилянт
Олег Валерійович. Бюджет - 200 тис. грн.
Для жителів сільських населених пунктів, які
увійшли до Хмільницької міської територіальної
громади, це будуть такі проєкти:
- здорова людина – здорова нація! С. Куманівці, вул. Новоселів 1А (№10). Авторка - Іванівська Ольга Віталіївна. Бюджет - 200 тис. грн;

•

БЛИЖЧЕ ДО ГРОМАДИ

Сімейні лікарі проводять
виїзний прийом

Адміністрація КНП «Хмільницький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Хмільницької міської ради інформує про те,
що за ініціативи міського голови Миколи Юрчишина в населених
пунктах (селах) громади лікарі загальної практики сімейної медицини з 14 вересня 2021 року проводять виїзні прийоми громадян.
ГРАФІК ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ
сімейних лікарів у населених пунктах Хмільницької міської громади

Назва населеного
пункту (село)

День тижня/
тиждень

Лікар ЗПСМ

Понеділок
с. Білий Рукав

І тиждень

лікар ЗПСМ-Лисий М.Г.

с. Сьомаки

ІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Лисий М.Г.

с. Сербанівка

ІІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Лисий М.Г.

щотижня

лікар ЗПСМ-Климчук С.С.

с. Чудинівці

Вівторок
с. Вугли

І тиждень

лікар ЗПСМ-Базь М.В.

с. Лозова

ІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Базь М.В.

с. Педоси

ІІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Базь М.В.

с. Малий Митник

щотижня

лікар ЗПСМ-Чекотун Р.І

с. Шевченка
с. Медведівка

І тиждень

лікар ЗПСМ-Побережна Г.В.

с. Іванівці

ІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Побережна Г.В.

с. Теси

ІІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Побережна Г.В.

с. Лісне
с. Красносілка

IV тиждень

лікар ЗПСМ-Побережна Г.В.

Середа
с. Соколова

IV тиждень

лікар ЗПСМ Артьомова І.С./Лисий М.Г.

с. Колибабинці

ІІ тиждень

лікар ЗПСМ - Артьомова І.С.

с. Лелітка

ІІІ тиждень

лікар ЗПСМ - Артьомова І.С.

с. Філіопіль

щотижня

лікар ЗПСМ-Наконечна Т.А.

с. Олександрівка

щотижня

лікар ЗПСМ-Григорук В.С.

с. Томашпіль

І тиждень

лікар ЗПСМ-Пашков П.А.

с. Порик

ІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Пашков П.А.

с. Курилівка

ІІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Пашков П.А.

с. Думенки

щотижня

Четвер
лікар ЗПСМ-Климчук С.С.

П’ятниця
с. Кривошиї

І тиждень

лікар ЗПСМ-Бялковська В.О.

с. Голодьки

ІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Келемен О.А.

с. Стара Гута

ІІІ тиждень

лікар ЗПСМ-Келемен О.А.

с. Кушелівка

щотижня

лікар ЗПСМ-Чекотун Р.І.

с. Олександрівка

щотижня

лікар ЗПСМ - Григорук В.С.

с. Куманівці

щотижня

лікар ЗПСМ-Климчук С.С

Субота
с. Крупин

І тиждень

Виконавчий комітет міської ради
22000 м. Хмільник Вінницької області
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua rada@ekhmilnyk.gov.ua

- відродження «Шкільного парку» в
с.Великий Митник (№32). Авторка - Фелько
Олена Георгіївна. Бюджет - 199859 тис. грн;
- моя вулиця – моя краса с.Соколова (№35).
Авторка - Гребенюк Тетяна Володимирівна. Бюджет - 198,9 тис. грн;
- дитяча мрія – тверде гумове покриття під
дитячий майданчик с.Журавне, вул.Кутузова,
39 (№16). Авторка - Гуменюк Лариса Іванівна. Бюджет - 200 тис.грн;
- облаштування спортивно-ігрового майданчика у с.Порик вул. Гагаріна 67/б (№11).
Авторка - Кобринська Людмила Мефодіївна. Бюджет - 199690 тис.грн.
Реалізація цих проєктів буде здійснюватися
відповідальними структурними підрозділами міської ради у 2022 році після внесення змін до відповідних міських Програм та виділення коштів із
міського бюджету.
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
щиро вітає переможців та сподівається на успішну реалізацію громадських ініціатив!

лікар ЗПСМ-Климчук С.С

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у
відділі інформаційної діяльності та комунікацій
із громадськістю Хмільницької міської ради

До уваги жителів сіл громади!
Згідно з розпорядженням міського голови Миколи Юрчишина в населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади проводяться виїзні прийоми громадян із соціальних питань.
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
спеціалістами управління праці та соціального захисту населення міської ради
на жовтень 2021 року
Місце проведення прийому

Дата прийому

Час прийому

с. Сьомаки

04.10.2021

з

9-00 до 16-00

с. Березна

06.10.2021

з

9-00 до 16-00

с. Лелітка

11.10.2021

з

9-00 до 16-00

с. Журавне

13.10.2021

з

9-00 до 16-00

с. Великий Митник

18.10.2021

з

9-00 до 16-00

с. Широка Гребля

20.10.2021

з

9-00 до 16-00

с. Кожухів

25.10.2021

з

9-00 до 16-00

с. Порик

27.10.2021

з

9-00 до 16-00

•

КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ

Із 23 вересня - «жовтий» рівень
епіднебезпеки

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій з 00 год 00 хв 23 вересня 2021 року встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на
території всіх регіонів України. У зв’язку з цим у закладах освіти запроваджуються карантинні обмеження, які визначені постановою Уряду №1236
від 9 грудня 2020 року (зі змінами).
При «жовтому» рівні епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти
здобувачами освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з документів:
- жовтого COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення однією дозою
дводозної вакцини (генерується через портал «Дія»);
- зеленого COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс однодозної чи
дводозної вакцини (генерується через портал «Дія»);
- міжнародного свідоцтва про вакцинацію (видається сімейним лікарем після отримання повного курсу щеплення від COVID-19);
- довідки 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою
дводозної вакцини);
- COVID-сертифіката про одужання особи від зазначеної хвороби (сертифікати генеруватимуться після настання відповідної технічної можливості).
З урахуванням дати введення дози вакцини строк чинності жовтих COVIDсертифікатів становить 120 днів, зелених сертифікатів – 365 днів. COVIDсертифікати, видані на підставі щеплення дводозною вакциною, набувають
чинності з дня вакцинації, однодозною вакциною – з 14-го дня після вакцинації.
Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів із врахуванням дати підтвердження захворювання тестом.

Вітаємо ювілярів
Міський голова Микола Юрчишин, міська рада та її виконавчий
комітет, старости населених пунктів Хмільницької міської
територіальної громади щиро та сердечно вітають із нагоди:
90-річчя – жительку м.Хмільник Фелік Антоніну Гаврилівну (12.09.1931)
90-річчя – жительку м.Хмільник Войціцьку Степаніду Федотівну (16.09.1931)
90-річчя – жительку м.Хмільник Савіцьку Надію Фонівну (28.09.1931).

Живіть у радості, турботі та любові.
Благословенні будьте Богом і людьми!
Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та
комунікацій із громадськістю
Хмільницької міської ради
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