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Розповсюджується безкоштовно

 Більше цікавих новин - на сайті міської ради rada.ekhmilnyk.gov.ua Facebook Telegram Viber

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 Синчук Валентину Яковлівну (08.03.1931)
90-річчя – жительку м.Хмільник Коломієць Марію Лаврентівну (19.03.1931)
90-річчя – жительку с.Кривошиї Джогу Марію Михайлівну (22.03.1931)
95-річчя – жительку м.Хмільник Гавуру Ольгу Леонідівну (01.03.1926)
95-річчя – жительку с.Томашпіль Пахолюк Марію Іванівну (10.03.1926)
95-річчя – жительку с.Порик Зубик Олену Іванівну (15.03.1926) 
95-річчя – жительку с.Сербанівка Щербатюк Євгенію Антонівну (17.03.1926) 
95-річчя – жителя м.Хмільник Ільїнюка Леоніда Івановича (25.03.1926)
    Живіть у радості, турботі та любові. Благословенні будьте Богом і людьми!

Шановна громадо!
Після зими велика територія нашої гро-

мади потребує впорядкування.
19 березня я видав розпорядження про 

проведення щорічної акції з благоустрою 
на території населених пунктів міської гро-
мади.

За моїм дорученням комунальні підпри-
ємства міської ради працюють над очищен-
ням доріг після осінньо-зимового періоду, 
придорожніх смуг, проводять формувальну 
розчистку крон дерев. На часі – впорядку-
вання газонів і квітників, створення нових 
зелених куточків і висаджування дерев.

Звертаюся до керівників підприємств, 
установ та організацій міської громади, 
представників бізнесу, голів вуличних та 
будинкових комітетів, релігійних громад, 
громадських організацій, усіх господарів 
нашої громади із проханням організувати 
прибирання на власних та довколишніх те-
риторіях.

Зрозуміймо: якщо не ми, то хто створить 
порядок для нас?!

Не будьмо байдужими! 
Попрацюймо на користь своїй громаді!
Разом зробимо більше!
З повагою та вдячністю за спільну працю

Міський голова
Микола ЮРЧИШИН

Таке рішення ухвалено 23 березня на поза-
черговому засіданні міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій (далі – міська Комісія).

Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію 
на території Хмільницької міської територіальної 
громади та в країні загалом, міська Комісія запро-
вадила, додатково до обмежувальних протиепіде-
мічних заходів «жовтого» рівня епідеміологічної 
небезпеки окремі карантинно-обмежувальні захо-
ди «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки.

Така норма введена відповідно до пункту 3-5 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних протиепіде-
мічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 лютого 2021 року №104).

За рішенням міської Комісії з 24 по 31 березня 
2021 року включно на території Хмільницької місь-
кої територіальної громади ЗАБОРОНЕНО:

- Приймання відвідувачів закладів культури 
і проведення культурних масових заходів.

- Приймання відвідувачів у спортивних за-
лах, фітнес-центрах.

- Проведення всіх масових (розважальних, 
спортивних, соціальних, рекламних та інших) 
заходів.

Комісія також доручила Хмільницькому РВП 
ГУНП у Вінницькій області спільно з Хмільниць-
ким районним управлінням ГУ Держпродспожив-
служби у Вінницькій області посилити на території 
громади заходи контролю за дотриманням сані-
тарного законодавства, протиепідемічних правил у 
громадському транспорті, закладах громадського 
харчування, розважальних закладах, дотриман-
ня заходів державного нагляду за виконанням 
суб’єктами господарювання тимчасових рекомен-

Впроваджено окремі обмеження «червоного» рівня

• ОФІЦІЙНО • КРАЩИЙ ПРИКЛАД

Важливо разом господарювати у своєму 
селі, у своїй громаді? – у цьому переконані жи-
телі села Думенки, що входить до Хмільниць-
кої міської територіальної громади. 20  березня 
вони згуртовано провели акцію «Річка просить 
допомоги». 

До цієї екологічної ініціативи долучилися діти, 
молодь та активні, небайдужі жителі села. 

На чолі зі старостою населених пунктів міської 
територіальної громади з центром у селі Лозова 
Ганною Бичок працівники культури клубних закла-
дів с.Думенки та с.Лозова, с.Педоси, бібліотечно-
го закладу с. Думенки  частково  очистили береги 
річки «Варивадка» (народна назва Свариводка) та 
сільського ставка, через який протікає річка.

У результаті спільної праці  на користь громаді 
впорядковано  місце улюбленого відпочинку та ри-
бальства.  

Також учасники акції провели обстеження еко-
логічного стану річки та її прилеглих захисних смуг, 
в ході якої визначили, що стан річки не критичний, 
але потребує  очищення.

Староста села Ганна Бичок подякувала всім 
учасникам за громадську активність та хазяйнови-
тість, а дітям, які долучилися до акції  благоустрою,  
роздала солодощі.

Працюймо і ми! Не чекаймо, що хтось за нас 
наведе лад у нашій господі, впорядкує терито-
рію, зачистить ставок чи річку, вивезе сміття...

На своїй території – ми господарі!

РІЧКА ПРОСИТЬ ДОПОМОГИ

• ВАЖЛИВО

дацій з профілактики поширення коронавірусної 
хвороби, затверджених постановами Головного 
державного санітарного лікаря України.

Міська Комісія вказала керівникам підприємств, 
установ, організацій, суб’єктам господарювання 
усіх форм власності на важливість суворого дотри-
мання постанов Уряду, що регулюють встановлен-
ня карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів, а також виконання про-
токольних рішень міської комісії з питань ТЕБ та 
НС.

Згідно з рішенням міської комісії з питань ТЕБ 
та НС заклади освіти міської громади продовжу-
ють навчатися дистанційно, а заклади дошкільної 
освіти не працють до стабілізації епідеміологічної 
ситуації.
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12 березня під головуванням міського голо-
ви Миколи Юрчишина відбулася позачергова 
8 сесія міської ради 8 скликання. У роботі се-
сії взяли участь 26 депутатів міської ради, які 
розглянули 14 питань.

Депутати затвердили фінансовий план Кому-
нального некомерційного підприємства «Хміль-
ницький центр первинної медико-санітарної допо-
моги» Хмільницької міської ради.

Місцеві обранці розглянули та підтримали вне-
сення змін та доповнень до діючих програм, зо-
крема, що стосуються покращення умов медично-
го обслуговування жителів Хмільницької міської 
територіальної громади, сприяння розвитку міс-
цевого самоврядування та партнерських відно-
син, управління комунальною власністю, місто-
будування та архітектури, та відповідно ухвалили 
зміни до окремих порядків використання коштів 
місцевого бюджету для забезпечення фінансу-
вання заходів цих цільових програм.

Депутатський корпус підтримав проєкти рі-
шень, що стосувалися фінансової складової, а 
саме: внесли зміни до бюджету Хмільницької 
міської територіальної громади та затвердили до-
говір про передачу коштів між місцевими бюдже-
тами у 2021 році.

У ході пленарного засідання депутати затвер-
дили рішення, яким уповноважили старост насе-
лених пунктів Хмільницької міської територіальної 
громади вчиняти певні нотаріальні дії. Зокрема: 
вживати заходів щодо охорони спадкового майна, 
посвідчувати заповіти (крім секретних), видавати 
дублікати посвідчених ними документів, засвідчу-
вати вірність копій (фотокопій) документів і випи-
сок із них та засвідчувати справжність підпису на 
документах.

Зазначені делеговані повноваження можуть 
вчинятися лише на території сіл, де особа затвер-
джена на посаду старости відповідно до рішення 
Хмільницької міської ради.

Окремим рішенням депутати погодили струк-
туру Комунального некомерційного підприємства 
«Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької 
міської ради та затвердили штатний розпис цього 
медичного закладу.

Депутати затвердили два проєкти рішень, що 
стосувалися врегулювання земельних відносин.

Кворум 9 сесії, що відбулася 26 березня, за-
безпечили 26 депутатів міської ради, які роз-
глянули 108 планових питань та 21 питання 
порядку денного «Різне».

На початку засідання міський голова повідомив 
депутатів про утворення та реєстрацію у міській 
раді 8 скликання депутатської фракції Вінницької 
обласної організації політичної партії «Українська 
стратегія Гройсмана».

Першим питанням депутатський корпус одно-
голосно затвердив Статут Хмільницької міської 
територіальної громади.

Більшістю голосів депутати ухвалити Поло-
ження про бюджетування за участі громадськості 
(бюджет участі) в Хмільницькій міській територі-
альній громаді, затвердили параметри бюджету 
участі на 2022 рік та прогнозних обсягів бюджету 
участі на 2023 – 2024 роки та звіт щодо здійснен-
ня державної регуляторної політики виконавчими 
органами Хмільницької міської ради за 2020 рік.

Частина питань порядку денного стосувалась 
звітів про виконання міських цільових програм 
та звітів керівників комунальних підприємств 
«Хмільницька ЖЕК», «Хмільниккомунсервіс» та 
«Хмільникводоканал».

Депутати внесли зміни до чинних програм: зо-
крема Програми забезпечення населення Хміль-
ницької міської територіальної громади якісною 
питною водою, Програми утримання дорожньо-
го господарства на території населених пунктів 
Хмільницької міської територіальної громади, 
Програми розвитку житлово-комунального гос-
подарства та благоустрою, Програми розвитку 
освіти, Програми розвитку фізичної культури і 
спорту, комплексної програми «Добро», комплек-
сної програми підтримки учасників Антитерорис-
тичної операції, операції об’єднаних сил, осіб, які 
беруть(брали) участь у здійсненні заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсі-
чі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луганській областях та членів 

їхніх сімей – мешканців Хмільницької міської ТГ 
та Комплексної програми захисту населення і те-
риторій Хмільницької міської територіальної гро-
мади.

Відповідно були затверджені Порядки викорис-
тання коштів міського бюджету до вищезазначе-
них програм.

Окремим рішенням депутати затвердили Про-
граму підвищення енергоефективності та змен-
шення споживання енергоресурсів на території 
населених пунктів Хмільницької міської терито-
ріальної громади на 2021-2023 роки та Порядки 
використання коштів міського бюджету, передба-
чених на фінансування цієї програми.

Депутати підтримали створення Молодіжної 
ради при Хмільницькій міській раді та занесен-
ня прізвища Коцулима В.Т. до Книги Пошани та 
пам’яті «Гордість Хмільника» (посмертно).

Затверджено перелік об’єктів комунальної 
власності Хмільницької міської територіальної 
громади, що підлягають приватизації у 2021 році, 
та перелік земельних ділянок на території Хміль-
ницької міської територіальної громади в межах 
м. Хмільника, право на які підлягає відчуженню у 
2021-2025 роках.

Майже сім десятків проєктів рішень стосува-
лись врегулювання земельних питань. Лише один 
проєкт рішення цього блоку не знайшов підтримки 
депутатів, а саме «Про розгляд заяви гр. Пірожок 
Н.О. щодо затвердження документації із земле-
устрою та безоплатну передачу у власність зе-
мельної ділянки у м. Хмільнику по вул. Медова,3».

Депутати погодили звернення до Верховної 
Ради України щодо розробки і прийняття закону 
про місцевий референдум, звернення щодо при-
йняття в другому читанні і в цілому законопроектів 
№2194 та №2195, до Президента України щодо 
підтримки указу з усунення загроз суверенітету і 
безпеці держави, ініційовані депутатами міської 
ради від Вінницької обласної організації політич-
ної партії «Слуга народу».

Також місцеві обранці підтримали звернення 
до Кабінету Міністрів України щодо фінансування 
проєкту реконструкції аеродрому КП «Аеропорт 
«Вінниця» та проведення вакцинації від Сovid-19, 
які були подані на розгляд ради депутатами місь-
кої ради від Вінницької обласної організації полі-
тичної партії «Українська стратегія Гройсмана».
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У Хмільницькій міській громаді триває робота над підготов-
кою Стратегії розвитку до 2027 року. За підтримки Програми 
«U-LEAD з Європою» ми напрацьовуємо документ, що вказу-
ватиме курс громади на успішний розвиток  та  добробут.

За ініціативи міського голови Миколи Юрчишина 15 березня 
вчергове працювала робоча група з розробки Стратегії. Захід прой-
шов в онлайн форматі під керівництвом заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сергія Редчика.

Під час  зустрічі працівники  відділу прогнозування, залучення 
інвестицій та розвитку курортної галузі Хмільницької міської ради 
презентували результати опитування, що тривало впродовж січня-
лютого 2021 року, для вивчення потреб громади та перспективного 
бачення громади в майбутньому.

За цей період опитано 2159 жителів громади, 21 підприємець та 
197 громадян, які приїхали на оздоровлення до міста Хмільника.

На основі аналітики даних робоча група визначила сильні і 
слабкі сторони громади та можливі виклики. Це стало основою для 
наступного етапу нашої роботи – підготовки проекту SWOT-аналізу.

Учасники та учасниці робочої групи погодили, що чергове за-
сідання проведуть вже наступного місяця. До того періоду робоча 
група має завдання – сформувати бачення громади на майбутнє, 
умовно кажучи, обрати шлях, яким буде йти наша громада у своє-
му розвитку.

Дякуємо експертці з розробки стратегій місцевого розвитку  Про-
грами «U-LEAD з Європою» пані Тетяні Тимошенко за менторський 
супровід напрацювання Стратегії нашої громади.

Вдячні представникам робочої групи, які активно висловлювали 
пропозиції до проекту SWOT-аналізу, зокрема - ГО "ПРАВО", екс-
перти якої напрацювали і подали свої пропозиції.

Отже, процес формування стратегічно важливого документу 
розвитку нашої громади активно триває.

Закликаємо усіх учасників робочої групи, а також активних 
та небайдужих жителів громади долучатися до обговорення, 
щоб кожен з нас відчував свою причетність до майбутнього 
громади!  

Визначили переваги, 
можливості та виклики

• СТРАТЕГІЯ-2027 • ДЛЯ ГРОМАДИ

4 березня міський голова Ми-
кола Юрчишин провів зустріч із 
головою об’єднання співвласни-
ків багатоквартирних будинків 
Галиною Нестеровою та пред-
ставниками ОСББ «СІМ’«Я» 
(вул. Столярчука 46, 48, 50, 52, 54).

Очільник громади звернувся до 
жителів будинків  із пропозицією ста-
ти учасниками державної Програми 
«Енергодім»,  що дозволяє ОСББ 
отримати часткове відшкодування 
витрат на заходи з енергоефектив-
ності та енергозбереження.

Міський голова повідомив про те, 
що Фонд енергоефективності ком-
пенсує витрати до 70%, міська рада 
за своєю Програмою  готова компен-
сувати 20%, а 10% - вже участь жи-
телів будинків.

Крім того, міський голова запев-

нив у тому, що з усіх організаційних 
питань посадовці максимально до-
помагатимуть та надаватимуть кон-
сультації ОСББ та, зокрема, сприя-
тимуть ОСББ у проведенні  заходів з 
енергоаудиту.

Далі міський голова надав слово 
своїм колегам – посадовцям міської 
ради, які уповноважені на впрова-
дження заходів щодо енергоефек-
тивності та енергоменеджементу у 
громаді. Вони пояснили учасникам 
зустрічі покроковий алгоритм участі 
ОСББ у Програмі, що передбачає:  

1.ОСББ має вирішити на своїх 
зборах чи брати участь у Програмі.

2.Необхідно провести енергоау-
дит будинків, що визначить заходи з 
енергоефективності.

3.ОСББ подає заявку на участь у 
Програмі через банк-партнер.

4.Після перевірки Фондом держе-
нергоефективності заявки на відпо-
відність умовам Програми ОСББ по-
дає заявку на затвердження проекту 
до Фонду   держенергоефективності 
через банк-партнер та замовляє роз-
робку проектної документації разом 
із проведенням експертизи проекту.

5.Після технічного та авторського 
нагляду, а також проведення сер-
тифікації будівлі й обстеження ін-
женерних мереж, державний Фонд 
перевіряє проект на відповідність 
Програмі та приймає рішення щодо 
компенсації витрат.

Також до спілкування з ОСББ до-
лучилася Олена Гнєзділова – відо-
ма ландшафтна дизайнерка, яка є 
партнером громади в питаннях ар-
хітектурного проектування території. 
Пані Олена запропонувала свої фа-
хові послуги з проектування озеле-
нення прибудинкової території.   

У процесі жвавого діалогу пере-

важна більшість громадян погодили-
ся на участь у Програмі «Енергодім», 
бо розуміють потребу в покращенні 
стану своїх помешкань та заоща-
дженні витрат на комунальні послу-
ги, що кожного місяця лягають тяга-
рем на їхній сімейний бюджет.

«Я та мої колеги завжди підтри-
мують тих, хто проявляє актив-
ність та ініціативу, хто хоче змі-
нити своє життя і життя довкола 
на краще. Ми маємо разом попра-
цювати так, щоб ваш двір і прибу-
динкова територія  загалом стали 
зразковими, щоб тут було затиш-
но, привабливо, зелено і чисто. Я 
певен, кожен буде більше дбати  і 
берегти те, що створено його ру-
ками, бюджетом його родини. Я 
вірю, що ми разом створимо цей 
затишок!», - підкреслив міський го-
лова М.Юрчишин на завершення зу-
стрічі з ОСББ.

• ЕНЕРГОДІМ

Міський голова закликав ОСББ до енергозбереження

2 мільйони - на Бюджет участі 

26 березня міська рада затвердила 
параметри Бюджету участі на 2022 рік 
та визначила прогнозні обсяги бю-
джету участі на 2023 -2024 роки.

Тобто, з 2022 року і в подальшому 
- на 2023 та 2024 роки в міському бю-
джеті буде передбачено 2 млн. грн. – по 
1 мільйону для проектів жителів міста 
Хмільника та 1 мільйону для ініціатив 
жителів сіл Соколова, Березна, Крупин, 
Чудинівці, Куманівці, Лозова, Педоси, 
Вугли, Гулі, Думенки, Лелітка, Вербів-
ка, Крутнів, Кожухів, Лісне, Теси, Іванів-
ці, Лука, Осічок, Шевченка, Лисогірка, 
Медведівка, Великий Митник, Філіопіль, 
Будків, Малий Митник, Кушелівка, По-
рик, Курилівка, Томашпіль, Журавне, 
Олександрівка, Широка Гребля, Голодь-
ки, Стара Гута, Кривошиї, Колибабин-

ці, Сьомаки, Сербанівка, Білий Рукав, 
селище Красносілка. Зауважимо, що ці 
населені пункти приєдналися до міської 
громади наприкінці 2020 року.

Міський голова Микола Юрчишин 
переконаний, що жителі міста та жите-
лі населених пунктів міської громади 
(села) мають різні потреби, і відповід-
но - різні наміри, щоб розвивати свою 
територію. Але ми маємо створити 
для всіх можливості та максималь-
но допомогти реалізувати ті проекти, 
які пропонують самі жителі. Адже ми 
- одна громада, в якій має бути ком-
фортно всім.

Депутати міської ради підтримали 
таку ініціативу, і вже Бюджет участі 2021-
2022 буде реалізовано за новими бю-
джетними параметрами.

26 березня на сесії Хмільницької 
міської ради внесено зміни до Про-
грами розвитку фізичної культури і 
спорту.

Депутати проголосували за нове бу-
дівництво мультифункціональних май-
данчиків для занять ігровими видами 
спорту в навчальних закладах міської 
громади. Для цього в міській Програмі 
передбачено 20 млн грн.

Отже, нові ігрові майданчики 
з'являться в 10-ти комунальних за-
кладах освіти таких населених пунк-
тів міської громади: с. Березна, 
с.Сьомаки, с.Лозова, с.Широка Гребля, 
с.Порик, с.Великий Митник, с.Кожухів, 
с.Шевченка, с.Голодьки та с.Журавне.

Упродовж 2021 року планується виго-
товити необхідну проектно-кошторисну 
документацію на нові спортивні об’єкти 
для сіл громади.

Міська влада має намір цього року 
побудувати новий мультифункціональ-
ний майданчик на території школи-гім-
назії №1 м. Хмільника та Журавненської 
школи.

Спортмайданчики - у школах
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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

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

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
Хмільницької міської ради 
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Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Тираж: 5000. Замовлення: №212003 від 30.03.2021р.

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради висловлює 
глибоке співчуття рідним та близьким Грицишина Василя 
Євгеновича, колишнього Лелітського сільського голови, з приводу 
його смерті. 

Найменування організатора зе-
мельних торгів: Хмільницька міська 
рада Вінницької області.

Кадастровий номер: 
0510900000:00:008:0795

Місце розташування: Вінницька 
область, Хмільницький район, Хміль-
ницька міська рада територіальна гро-
мада, м.Хмільник, на розі вул.Північна 
та вул.Меморіальна (зупинка "Реммех-
завод)

Площа земельної ділянки: 0.0060 га
Цільове призначення земельної 

ділянки: 03.07 Для будівництва та об-
слуговування будівель торгівлі

Містобудівні потреби (види вико-
ристання): Для будівництва та обслуго-
вування будівель торгівлі

НГО земельної ділянки, (грн): 
63597.00

Договір: Оренди
Умови договору, який укладається 

на земельних торгах: Договір оренди 
земельної ділянки укладається в день 
проведення земельних торгів. Детальні 
умови у файлах лоту. Не пізніше трьох 
банківських днів переможцю аукціону 
необхідно сплатити витрати на підго-
товку лота - 5000,00 грн. та винагороду 
виконавцю земельних торгів

Стартовий розмір річної плати 
за користування земельною ділянкою 
(грн): 3815.82

Містобудівні умови земельної ді-
лянки: Містобудівні умови дивіться у 
вкладених файлах.

Час проведення земельних торгів: 
21.04.2021 11:00

Місце проведення земельних торгів: 
м. Вінниця, вул. Келецька, 63 (зал за-
сідань).

Обмеження забудови земельної 
ділянки: Друга зона округу санітарної 
охорони курорту (зона обмежень), пло-

ща - 0,0060 га, постанова КМУ № 1051 
від 17.10.2012 р., безстроково.

Розмір реєстраційного внеску, 
(грн): 1135.00

Розмір гарантійного внеску, (грн): 
1144.75

Порядок сплати внесків: Гарантійні 
та реєстраційні внески сплачуються на 
рахунок виконавця земельних торгів, 
подача заяв на участь в земельних тор-
гах здійснюється в термін до 16.00 год. 
15.04.2021 р. включно.

Додаткова інформація
Контактна інформація особи в 

якої можна ознайомитися з докумен-
тами:

Посада: Уповноважена особа
П.І.П: Чупира Андрій Васильович
Контактний телефон: 0432-55-19-

53, 068-044-91-13
Банківські реквізити виконавця 

земельних торгів:
Отримувач: ДП «Вінницький на-

уково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою»

Код отримувача (ЄДПРОУ): 
00692127

Банк отримувача для сплати гаран-
тійного внеску: ОПЕРВ ПАТ «Ощад-
банк»

Код банку отримувача (МФО) для 
сплати гарантійного внеску: 302076

Рахунок отримувача для 
сплати гарантійного внеску: 
UA373020760000000026000290552

Банк отримувача для сплати реє-
страційного внеску: ПАТ «Банк «Ук-
рСиббанк»

Код банку отримувача (МФО) для 
сплати реєстраційного внеску: 351005

Рахунок отримувача для 
сплати реєстраційного внеску: 
UA243510050000026008556668500

Міська рада повідомляє про 
проведення земельних торгів

За підтримки Хмільницького 
міського голови Миколи Юрчишина,  
у партнерстві з Управлінням освіти, 
молоді та спорту міської ради та від-
ділом інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської 
ради Комунальна установа «Центр 
професійного розвитку педагогіч-
них працівників Хмільницької місь-
кої ради» оголошує конкурс «Для 
мами – з любов’ю» (надалі - Кон-
курс).

День Матері – це особлива на-
года, коли ми можемо щонайменше 
подарувати своїй матусі посмішку, 
висловити свою любов і повагу.

Творчий конкурс «Для мами – з 
любов’ю» проводиться  з нагоди 
Дня Матері.

Основна мета - створення умов 
для виховання у дітей та молоді 
поваги і турботи до матері, вислов-
лення  любові, чуйності, доброти до 
найрідніших людей.

До участі в Конкурсі запро-
шуються учні закладів загальної 
середньої, вихованці закладів 
дошкільної, позашкільної освіти 
Хмільницької міської територі-
альної громади від 5 до 15 років.

Учасникам необхідно підготува-
ти подарунок для своєї мами в фор-
маті фото або відео, наповнений 
креативністю та любов’ю до мами.

Формат роботи - А4 (малюнок, 
виріб ручної роботи, поезія, музич-
ний подарунок, кулінарія тощо у до-
вільній формі).

До роботи  додається етикетка 
на зворотному боці  у правому кут-
ку:

Конкурсні роботи необхідно 
надіслати до 30.04.2021 року за 
адресою: м. Хмільник, вул. Столяр-
чука, 2, КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників 
Хмільницької міської ради».

Також  пропонуємо  опублікува-
ти на своїх сторінках в соцмережах 
допис з хештегом #Для_мами_з_
любов’ю та відміткою сторінки 
@Хмільницька міська рада

Приклад допису: Я беру участь в 
конкурсі #Для_мами_з_ любов’ю від 
@Хмільницька міська рада

Найбільш креативні учасники 
Конкурсу будуть відзначені подяка-
ми міського голови та заохочуваль-
ними подарунками.

Контактна особа:
Ілюхіна Світлана Василівна 

(тел.: +38 097 657 93 52).
До участі в організації та прове-

денні Конкурсу можуть залучатися  
виконавчі органи міської ради, за-
клади освіти Хмільницької міської 
територіальної громади, громадські 
організації (за згодою).

Для мами – з любов’ю

Конкурс: «Для мами – з 
любов’ю»
Назва роботи:
Автор (ПІ):
Гурток (клас):
Заклад (повна назва):
Керівник (ПІБ):

За підтримки Хмільницького 
міського голови Миколи Юрчиши-
на, у партнерстві з Управлінням 
освіти, молоді та спорту міської 
ради та відділом інформаційної ді-
яльності та комунікацій із громад-
ськістю міської ради, Комунальна 
установа «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників 
Хмільницької міської ради» оголо-
шує доброчинну акцію дитячих 
малюнків-привітань "Великодня 
листівка своїми руками" серед 
учнівської молоді Хмільницької 
міської територіальної громади.

Доброчинна акція дитячих ма-
люнків-привітань "Великодня лис-
тівка своїми руками" (далі - Акція) 
проводиться з метою виховання па-
тріотизму, громадянських почуттів, 
дбайливого ставлення до природної 
і культурної спадщини рідного краю 
та духовних надбань українського 
народу, збереження традицій від-
значення великодніх свят в Україні, 
популяризації образотворчого мис-
тецтва серед дітей та молоді.

До участі в Акції запрошують-
ся учні та вихованці закладів за-
гальної середньої, дошкільної та 
закладів позашкільної освіти ві-
ком від 5 до 15 років.

Учасникам необхідно підготува-
ти малюнки-листівки з віршами або 
побажаннями, що виконані у будь-
якій техніці: гуаш, масло, кольорові 
олівці, фломастери тощо.

Формат роботи - А4 (малюнок 
та текстове побажання у довільній 
формі). До робіт додається етикет-
ка на зворотньому боці у правому 
кутку: 

Великодні листівки необхідно 
надіслати до 16.04.2021 року за 
адресою: м. Хмільник, вул. Сто-
лярчука, 2, комунальна установа 
«Центр професійного розвитку пе-
дагогічних працівників Хмільниць-
кої міської ради».

Увага! Надіслані малюнки не по-
вертаються, вони будуть направле-
ні учасникам ООС.

Найбільш креативні учасники 
Акції будуть відзначені подяками 
міського голови та заохочувальни-
ми подарунками.

Контактна особа:
Ілюхіна Світлана Василівна 

(тел.: +38 097 657 93 52).
До участі в організації та про-

веденні Акції можуть залучатися 
виконавчі органи міської ради, за-
клади освіти Хмільницької міської 
територіальної громади, громадські 
організації (за згодою).

Великодня листівка 
своїми руками

Благодійна акція: «Великодня 
листівка своїми руками»
Назва роботи:
Автор (ПІ):
Гурток (клас):
Заклад (повна назва):
Керівник (ПІБ):

Департамент охорони 
здоров’я Вінницької обласної 
державної адміністрації та Ві-
нницький обласний центр гро-
мадського здоров’я Вінниць-
кої обласної Ради інформує 
про формування списків пу-
блічних осіб та громадських 
діячів, яким буде запропоно-
вано публічні сесії вакцинації, 
а також публікації матеріалів у 
ЗМІ і в соціальних мережах.

До списку можуть увійти такі 
категорії осіб:

1) учасники бойових дій, які 
захищали незалежність, сувере-
нітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній опе-
рації, забезпеченні її проведення 
чи у здійсненні заходів із забез-
печення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Фе-
дерації в Донецькій та Луганській 
областях;

2) народні депутати України, 
керівники центральних органів 
виконавчої влади, обласних дер-
жавних адміністрацій, обласних 
рад, органів місцевого самовря-
дування, лідери і представники 
релігійних організацій;

3) видатні письменники, 
журналісти, спортсмени, музи-
канти, актори, співаки, інші діячі 
сфери культури, старші 60 років.

Формування списків про-
водиться відповідно до Наказу 
МОЗ України від 11.03.2021 № 
443 «Про внесення змін до До-
рожньої карти з впровадження 

вакцини від гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, 
і проведення масової вакцина-
ції...», яким визначено:

«З метою зниження ризиків 
невикористання доз вакцин, які 
поставляються у багатодозних 
флаконах та у випадках, коли під 
час вакцинальної сесії проти ко-
ронавірусної хвороби COVID-19 
зафіксована відмова від вакци-
нації, виявлено протипоказання 
до вакцинації, зафіксована від-
сутність людей у кількості, що 
унеможливлює повне викорис-
тання відкритих флаконів з вак-
циною від коронавірусної хворо-
би COVID-19 (у відповідності до 
інструкції виробника) та може 
призвести до утилізації залишку 
вакцини від коронавірусної хво-
роби COVID-19 по закінченню 
сесії, рекомендується першо-
чергово залучати до такої вак-
цинальної сесії пріоритетні групи 
ризику з наступного етапу, а в 
разі відсутності такої можливості, 
з метою популяризації вакцина-
ції та на підтримку комунікацій-
ної кампанії можливо залучати, 
шляхом проведення відкритих 
вакцинальних сесій, до такої вак-
цинальної сесії публічних та гро-
мадських діячів».

Якщо Ви зацікавилися такою 
пропозицією, можете подавати 
дані через Google форму 
https://docs.google.com/forms/
d/1GdlX_1O6P599jC49OzPVvGM
eQ973Ig_unJHhCc1X2YE

Як подати онлайн заявку на 
вакцинацію проти COVID-19
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