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•  ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

- Сергію	 Борисовичу,	 підсумовуючи	 рік
праці	для	міста,	як	Ви	вцілому	оцінюєте	2018	го-
сподарський	рік? 

- Для	 мене	 цей	 господарський	 рік	 –	 результа-
тивний.	 І	 хоч	 не	 все	 заплановане	 стало	 досяжним,	
однак	 вдалося	 планово	 завершити	 значну	 части-
ну	 розпочатих	 намірів	 і	 	 виконати	 ряд	 пріоритетних	
проектів	 для	 покращення	 інфраструктури	 міста.	
Це	 будівництво,	 реконструкції,	 капітальні	 ремон-
ти	 	 	 доріг	 	 і	 тротуарів,	 зведення	 ліній	 зовнішнього	
освітлення,	 встановлення	 зупинок	 для	 громадсь-
кого	 транспорту	 та	 ряд	 інших	 планових	 справ.		

- Які	 результати	праці	 є	помітними	у	 кому-
нальному	секторі	міста? 

Цьогоріч	 ми	 зуміли	 завершити,	 розпочаті	 у	 2017	
році,	роботи	щодо:	реконструкції	Центру	реабілітації	
АТО	 та	 інших	 ГО;	 капремонту	 частини	 дорожнього	
покриття	по	вул.	Тургенєва;	капремонту		дорожнього	
покриття	 по	 провулку	 Слобідському;	 	 реконструкції	
дороги	по	вул.	Пирогова;	будівництва	дороги	по	вул.	
Нагірна;	 реконструкції	 частини	 дороги	 по	 вул.	 Івана	
Богуна	та	 	частини	дороги	по	вул.	Меморіальна	 (від	
вул.	 Пушкіна	 до	 вул.	 Літописна);	 реконструкції	 ча-
стини	 тротуару	 по	 вул.	 Столярчука	 (від	 вул.	 Кот-
ляревського	 до	 вул.	 С.Муравського);	 капремонту	
підпірної	стінки	вздовж	тротуару	по	вул.	Столярчука.	

Цього	року	в	активі	громади	такі	об’єкти,	як:	онов-
лений	тротуар	по	вул.	Вузькоколійній;	 	сквер	по	вул.	
Пушкіна	 з	 виготовленням	 пам’ятного	 знаку	 Героям	
Небесної	Сотні;	відремонтована	частина	тротуару	по	
проспекту	Свободи		біля	пам’ятника	Т.Г.Шевченка;	ча-
стина	тротуару	по	вул.1	Травня	(від		зупинки	«Радон»	
до		будинку	по	вул.	Монастирська,1);	відремонтована	

дорога	з	тротуаром	по	вул.	Декабристів	та		дорога	по	
пров.	Декабристів,	дорога	по	вул.	Магістральна;	части-
на	дороги	по	вул.	Виноградна	від	вул.1	Травня	до	ДНЗ	
№6;	частина	дороги	по	вул.	Тургенєва;	частина	доро-
ги	по	вул.	Виноградна	від	вул.1	Травня	до	ДНЗ	№5.

Коштом	 бюджету	 побудовані	 лінії	 вулично-
го	 освітлення	 по	 вулицях	 Руданського,	 Вінницькій,	
Пушкіна	 (від	 АЗ	 до	 перехрестя	 вул.	 Пушкіна	 з	 вул.	
Новоселів),	 Меліоративній,	 Крутнівській,	 50-Річчя	
Перемоги,	 Полтавській,	 	 а	 також	 установлено	 зу-
пинки	 з	 благоустроєм	 територій	 біля:	 перехрестя	
вул.	 І.Богуна	 та	 вул.	 Л.Чайкіної,	 перехрестя	 вул.	
І.Богуна	 та	 вул.	 О.Кошового,	 по	 проспекту	 Свобо-
ди,	 біля	 школи-гімназії	 №1	 та	 вул.Монастирська,1.

- Відомо,	що	 в	місті	 розпочато	 роботи	 й
на	 інших	планових	об’єктах.	Чи	вдасться	 їх	 за-
вершити	до	нового	року?				

- Так	ми	розпочали,	 і,	 будемо	 сподіватися,	що
за	сприятливих	погодних	умов		зможемо	ще	заверши-
ти	роботи	щодо:	нового	будівництва	тротуару	по	вул.	
Північній;	капітального	ремонту	алей	у	міському	пар-
ку;	реконструкцію	громадської	вбиральні	з	добудовою	
в	міському	парку	імені	Т.Г.Шевченка,	будівництво	ліній	
зовнішнього	освітлення	вул.	Курортна	від	пам’ятника	
Б.Хмельницького	 до	 маршрутної	 зупинки	 «ЦРЛ».

- Поінформуйте	 громаду,	 чи	 у
звітному	 році	 були	 реалізовані	 проек-
ти	 в	 галузі	 покращення	 водопостачан-
ня	 і	 водовідведення	 та	 екологічні	 проекти?

- У	 місті	 проведено	 реконструкцію	 системи
знезараження	 води	 змішаними	 оксидантами	 на	
станції	 водопідготовки	 КП	 «Хмільникводоканал»;	
реконструкцію	підключень	до		магістрального	водого-
ну	по	вул.	Кутузова;	нове	будівництво	централізованої	
системи	 	 водовідведення	 	 по	 пров.	 Соборності;	
будівництво	самоплинного	каналізаційного	колектора	
по	 вул.Соборності;	 капітальний	 ремонт	 водопроводу	
по	вул.	Луговій;	нове	будівництво	каналізаційного	ко-
лектора	по	вул.	Луговій;	будівництво	водогону	по	вул.	
Шевченка,	нове	будівництво	трубчатого	колодязя	для	
технічного	 водопостачання	 полігону	 твердих	 побуто-
вих	відходів.	Розпочато	будівництво	ангару	на	полігоні	
твердих	побутових	відходів.	

- Чи	 інвестувало	 місто	 в	 освіту,	 яка
цьогоріч	 запрацювала	 за	 новим	 стандар-
том	 і	 потребує	 постійного	 осучаснення?	

- Безперечно.	 Коштом	 бюджету	 міста	 прове-
дено:	 реконструкцію	 внутрішніх	 вбиралень	 ДНЗ	№5	
та	 №7,	 капремонт	 харчоблоків	 у	 школі-гімназії	 №1	
та	 школі	 №3,	 реконструкцію	 будівлі	 з	 утепленням	
фасаду	 та	 горищного	 перекриття	 ДНЗ	№7.	 Коштом	
держсубвенції	 на	 соціального	 економічний	 розвиток	
територій	за	сприяння	народного	депутата	Петра	Юр-
чишина	покращено	матеріально-технічну	базу	освітніх	
закладів:	 оновлено	 спортивний	 інвентар,	 придбано	
меблі,	комп’ютерну	та	побутову	техніку.	Для	усіх		учнів	
1-х	класів	замовлені	сучасні	одномісні,	зручні		парти,
стінки	 для	 дидактичного	 матеріалу.	 Для	 цього	 спря-
мовано	 близько	 2	 мільйонів	 грн.	 коштів	 державного
та	 міського	 бюджетів.	

УСЕ, ЩО ВИКОНАНО – 
ДЛЯ ГРОМАДИ 

Третій	рік	діяльності	на	посаді	 	міського	голови	 	завершується.	На	часі	 -	
відповідальний	звіт	перед	громадою	про	те,	що	зроблено,	що	стало	недо-
сяжним	і	які	завдання	варто	нанести	на	карту	пріоритетів-2019.	Відповіді	на	
ці	та	інші	не	менш	актуальні	запитання	надає	міський	голова	Сергій	РЕДЧИК.

ЧИ БУТИ 
МОНУМЕНТУ 

СЛАВИ? 

• КОНСУЛЬТАЦІЇ

20 листопада в конференц-залі 
Хмільницької міської ради відбулося 
засідання робочої групи з розгляду пи-
тання Монументу Слави на честь битв 
Громадянської та Вітчизняної воєн. 
Засідання проводив міський голова Сергій 
Редчик.

Розпочинаючи	розмову,	Сергій	Борисович	го-
ловним	чином	закцентував	на	предметності	пи-
тання,	а	відтак	–		зазначив,	що	цього	року	в	місті	
споруджено	 пам’ятний	 знак	 Героям	 Небесної	
Сотні,	розташований	неподалік	Монумента	Сла-
ви.

– У	 колі	 ініціативної	 громадськості,	 на
разі,	принциповим	є	питання	неможливості	
територіального	 сусідства	 цих	 об’єктів,	
про	 що	 до	 міської	 ради	 були	 надіслані	
відповідні	звернення,	–	сказав	міський	голова.

Монумент	 занесений	 до	 переліку	 пам’яток	
історії	місцевого	значення	та	охороняється	дер-
жавою.	При	цьому		міський	голова	ознайомив	зі	
змістом	листа-роз’яснення		обласної	державної	
адміністрації,	 в	 якому	 зазначається	 про	 те,	
що	Монумент	Слави	 	має	ознаки	як	 символіки	
комуністичного	 тоталітарного	 режиму	 (пли-
та	 з	 контурним	 зображенням	 червоноармійця	
в	 будьонівці),	 так	 і	 ознаки,	 які	 заперечують	
віднесення	 його	 до	 цієї	 пам’ятки	 (скульптурна	
композиція	фігури	воїна	Другої	світової	війни).

Міський	голова	довів	до	відома	рекомендації	
ОДА,	 якими	 пропонується	 замінити	 напис	 «Ге-
роям	 Громадянської	 та	 Вітчизняної	 війни,	 які	
загинули	за	свободу»	на	напис	«Героям	Другої	
світової	 війни,	 які	 загинули	 за	 волю	 України»,	
виготовити	 нову	 облікову	 документацію	 на	
пам’ятку	та	подати	до	внесення	до	Держреєстру	
нерухомих	 пам’яток	 під	 назвою	 «Монумент	 на	
честь	битв	Другої	світової	війни».

У	 дискусійному	 обговоренні	 взяли	 участь	
представники	 Хмільницької	 міської	 ради,	
краєзнавці,	 архітектори,	 громадські	 активісти	
та	представники	духовенства.	Думки	розділися	
наступним	чином:	одні	стверджували	про	неми-
нучий	демонтаж	Монумента,	як	такого,	що	має	
ознаки	 комуністичного	 режиму	 і	 не	 може	 бути	
поряд	 із	 пам’ятним	 знаком	 Героям	 Небесної	
Сотні,	 інші	 –	 запевняли	 про	 необхідність	 його	
реконструкції	 шляхом	 пристосування	 пам’ятки	
до	 подій	 сучасності	 (як	 варіант	 об’єднання	 з	
пам’ятним	знаком	героям	Небесної	Сотні),	мали	
місце	 і	 міркування	 про	 те,	щоб	 	 залишити	 все	
без	змін.

Робоча	група	вирішила	почути	думку	грома-
ди	і	рекомендувала	провести	опитування.	

Запрошуємо хмільничан до 
громадського обговорення щодо 
доцільності реконструкції або 
демонтажу пам’ятки історії 
місцевого значення – Монумента 
Слави воїнам громадянської війни 
та воїнам Радянської Армії.

Свої пропозиції просимо над-
силати на електронну пошту 
miskrada_hm@ukr.net із поміткою 
у темі листа «Монумент Слави».

  №11 листопад 2018р.    
Інформаційний бюлетень міської ради

продовження	на	стор.2
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• У МІСЬКІЙ РАДІ

• УСЕ, ЩО ВИКОНАНО - ДЛЯ ГРОМАДИ

-Чим	 відзначилася	 цьогоріч	 спортивна	 га-
лузь	міста?	

- Для	розвитку	спортивної	інфраструктури	теж
довершено	 ряд	 об’єктів.	 Зокрема:	 відремонтовано	
частину	 адмінприміщення	 ДЮСШ,	 в	 якому	
замінено	 внутрішні	 двері,	 відремонтовано	 кори-
дор	 роздягальні	 та	 душові	 кабінки,	 проведений	
капітальний	ремонт	каналізаційної	системи,		прид-
бано	тренажерне	обладнання,	проведено	медичне	
оснащення,	придбано	меблі.	Важливо,	що	в	місті	об-
лаштовуються	нові	 та	відновлюються	наявні	місця	
для	спортивно-масового	відпочинку	–	проводиться	
нове	будівництво	спортивного	майданчика		по	вул.	
Північна;	 спортивного	 майданчика	 з	 	 WORKOUT	
комплексом	та	 іншим	спортивним	обладнанням	по		
Проспекту	 Свободи	 13	 та	 15;	 	 ігрово-спортивного	
майданчика	по	вул.	Монастирська,	56;	будівництво	
поля	для	гри	в	міні-футбол			по	вул.	Монастирська,	
1,	а	також	будівництво	дитячого	майданчика	по	вул.	
Пушкіна	131-г.	Важливо	повідомити	 і	те,	що	в	цьо-
му	році		школа	№2		стала	переможцем		у	15-му	об-
ласному	конкурсі	проектів		розвитку	територіальних	
громад	 і	 буде	 реалізований	 проект	 «Будівництво	
сучасного	 спортивного	 майданчика»	 із	 залучен-
ням	коштів	обласного	бюджету	в	сумі	250,0	тис.грн.		

- Хмільник	 претендує	 на	 звання	 «Гро-
мада,	дружня	до	дітей	та	молоді».	Розкажіть	
більше	 	 про	 підготовчі	 рішення	 влади	 	 для	
приєднання	до	цієї		ініціативи.			

- Ми	прагнемо	підвищити	імідж	нашого	міста,
яке	 не	 лише	 поважає	 права	 дитини,	 а	 й	 ставить	

інвестиції	в	дітей	на	перше	місце.	Для	цього		ухва-
лили	 рішення	 приєднатися	до	 ініціативи	ЮНІСЕФ,	
проаналізували	ситуацію	з	правами	дітей	та	молоді	
в	муніципалітеті,	напрацювали	і	подали	на	затвер-
дження	міської	ради	плану	дій	з	реалізації	ініціативи	
“Громада,	 дружня	 до	 дітей	 та	 молоді”	 та	 плану	
моніторингу	й	оцінки	реалізації	плану	дій	на	період	з	
2018	по	2020	роки.	На	разі		проходимо	акредитаційну	
процедуру	 та	 сподіваюся	 найближчим	 часом	
підпишемо	з	ЮНІСЕФ	меморандум	про	співпрацю.

- У	 наші	 дні	 надзвичайно	 потрібною	 є
підтримка	хмільничан	соціально	незахищених	
категорій.	Наскільки	відчували	ці	люди	турбо-
ту	влади	у	звітному	році?	

- Коштом	 бюджетів	 усіх	 рівнів	 –	 від
міського	 –	 до	 Державного	 спрямовано	 більше	
109	 мільйонів	 гривень	 для	 соціального	 захисту
24	 026	 	 хмільничан.	 У	 місті	 діють	 дві	 комплексні	
Програми	 –	 Програма	 «Добро»	 і	 Програма	
підтримки	учасників	АТО/ООС	та	членів	їхніх	сімей.	
З	 початку	 року	 цими	 Програмами	 коштом	 бюд-
жету	міста	матеріально	 підтримано	 більш	 як	 вісім	
тисяч	 осіб	 на	 суму	 майже	 1,5	 мільйонів	 гривень.		

- Які	основні	завдання	Ви	вважаєте	акту-
альними	на	наступний	рік	роботи?	

- У	 наступному	 році	 ми	 плануємо	 прове-
сти:	 очистку	 від	 мулових	 наносів	 річки	 Південний	
Буг	 у	 межах	 міста	 Хмільника	 та	 Хмільницького	
району;	 здійснити	 реконструкцію	 будівлі	 ДНЗ	 №1	
з	 утепленням	 фасаду	 	 та	 горищного	 перекриття;	
відремонтувати	 	 	 частину	 дороги	 по	 провулку	 Ку-
тузова	та	частину	дороги	по	вул.	Лисенка,	частину	

дорожнього	 покриття	 по	 вул.Староміська.	 На	 часі,	
думаю,	 будуть	 і	 довгоочікувані	 проекти	 -	 поточ-
ний	 середній	 ремонт	 автомобільної	 дороги	 Т-06-
10	 	 «Любар-Хмільник-Лука	 Барська-Нова	 Ушиця»	
в	межах	міста	Хмільника.	Також	маємо	намір	про-
вести	 будівництво	 другої	 лінії	 напірного	 колек-
тора	 каналізації	 від	 КНС	№3	 по	 вул.1	 Травня	 до	
очисних	 споруд	 каналізації	 по	 вул.Вугринівська,		
реконструкцію	дороги	по	вул.	Кутузова	з	велосипед-
ною		доріжкою,	реконструкцію	центрального		стадіону,	
будівництво	 футбольного	 майданчика	 зі	 штучним	
покриттям	 ЗОШ	 №4	 та	 інші	 	 пріоритетні	 заходи.

- На	 завершення,	 про	 що	 б	 Ви	 хотіли
принагідно	зауважити.	

- Усе,	що	виконано	–	 внесено	до	активу	 на-
ших	 справ	 для	 покращення	 життя	 громади,	 для	
розвитку	 міста.	 Я	 щиро	 вдячний	 за	 підтримку	
ініціатив	 і	 проектів	 для	 розвитку	 міста	 —	 народ-
ному	 депутату	 України	 Петру	Юрчишину	 та	 депу-
тату	 обласної	 Ради	 Миколі	 Юрчишину,	 обласній	
державній	 адміністрації	 та	 обласній	 Раді,	 депу-
татам	 міської	 ради,	 членам	 виконавчого	 комітету,	
колективу	 міської	 ради	 та	 її	 виконавчих	 органів,	
колективам	комунальних	підприємств	і	навчальних	
закладів,	громадським	та	політичним	об’єднанням,	
релігійним	 організаціям,	 керівникам	 та	 колек-
тивам	 підприємств,	 установ,	 організацій	 міста,	
підприємцям,	 активним	 представникам	 громади.	

Разом,	 у	 співпраці	 і	 консолідації	 зу-
силь,	 намірів	 і	 дій	 ми	 покращимо	 Хмільник,	
усім	 нам	 буде	 жити	 тут	 комфортніше.

Місцеві	 обранці	 внес-
ли	 зміни	 до	 рішення	 53	 сесії	
Хмільницької	 міської	 ради	
№1771	 від	 23.10.2018р.	
«Про	 схвалення	 проекту	
рішення	 «Про	 добровільне	
приєднання	 Соколівської	
сільської	 територіальної	 гро-
мади	 Хмільницького	 рай-
ону	 Вінницької	 області	 до	
територіальної	громади	міста	
обласного	значення	Хмільник	
Вінницької	області».

Проекти	 рішення	 були	
подані	до	Вінницької	обласної	
державної	 адміністрації	 для	
надання	 висновку	 щодо	 їх	
відповідності	 Конституції	 та	
законам	України.	

Після	 отриман-
ня	 позитивного	 виснов-
ку	 Вінницької	 обласної	
державної	адміністрації	щодо	
відповідності	 Конституції	

та	 законам	 України	 проек-
ту	 рішення	 53	 сесії	 міської	
ради	від	23.10.2018р.	№1771	
«Про	 схвалення	 проекту	
рішення	 «Про	 добровільне	
приєднання	 Соколівської	
сільської	 територіальної	
громади	 Хмільницького	
району	 Вінницької	 області	
до	 територіальної	 грома-
ди	 міста	 обласного	 зна-
чення	 Хмільник	 Вінницької	
області»,	зі	змінами	внесени-

ми	 рішенням	 54	 сесії	 міської	
ради	від	20.11.2018р.	№1787,	
міський	голова	Сергій	Редчик	
провів	 пленарне	 засідання	
55-ї	 позачергової	 сесії	
міської	 ради	 7	 скликання.	

Одноголосно	 ухвалено	
рішення	 «Про	 добровільне	
приєднання	 Соколівської	
сільської	 територіальної	 гро-
мади	 Хмільницького	 рай-

ону	 Вінницької	 області	 до	
територіальної	 громади	
міста	 обласного	 значення	
Хмільник	 Вінницької	 області,	
яким	 затвердили	 план	
організаційних	заходів	проце-
су	добровільного	приєднання	
громади	 с.Соколова	 до	
м.Хмільника.

Подальші	 ухвалені	
рішення	 стали	 продовжен-
ням	 процедури	 об’єднання	
територіальних	громад.

Місцеві	 обранці	 погодили	
проекти	 рішення	 «Про	 поча-
ток	реорганізації	Соколівської	
сільської	 ради	 шляхом	
приєднання	 до	 Хмільницької	
міської	 ради»	 та	 «Про	 утво-

рення	 	 Соколівського	 старо-
стинського	округу».

Затверджено	 Положення	
про	 старосту	 Хмільницької	
міської	 об’єднаної	

територіальної	громади.
Окремим	 рішенням	

на	 період	 повноважень	
ради	 Хмільницької	 міської	
об’єднаної	 територіальної	
громади	 поточного	 скликан-

ня	 до	 проведення	 перших	
виборів	старости	на	території	
Соколівського	старостинсько-
го	 округу	 обов’язки	 старости	
покладено	на	Кальянову	Ніну	

Володимирівну.
Рішенням	 «Про	 внесен-

ня	 змін	 до	 загальної	 струк-
тури	 виконавчих	 органів	
Хмільницької	міської	ради	 та	
штатного	розпису	працівників	
виконавчих	 органів	 міської	
ради»	ввели	посаду	старости.	
Іншим	 ухваленим	 рішенням	
змінили	чисельність	виконав-
чого	 комітету	 Хмільницької	
міської	 ради	 з	 13	 на	 14,	 а	
також	 ввели	 до	 складу	 вико-
навчого	комітету	міської	ради	
Ніну	Кальянову.	

Одним	 із	 рішень	 депу-
тати	 затвердили	 виконан-
ня	 	 бюджету	 села	 Соколо-
ва	 Хмільницького	 району	
Вінницької	області	в	2018	році.

Окрім	 цього,	 депута-
ти	 детально	 обговорили	
проект	 рішення	 «Про	 при-
йняття	 Звернення	 до	 Прези-
дента	 України	 з	 вимогою	 не-
гайного	скасування	постанови	
Кабінету	Міністрів	України	про	
підвищення	 ціни	 на	 газ	 для	
населення».	 Проект	 рішення	
не	 був	 підтриманий	 депута-
тами.

УХВАЛИЛИ РІШЕННЯ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
20	 листопада	 міський	 голова	 Сергій	 Редчик	 провів	 пленар-

не	засідання	54-ї	 	та	55-ї	позачергових	сесій	міської	ради	7	скликання.	
Засідання	було	скликане	необхідністю	розгляду	невідкладного	питан-
ня	щодо	проведення	передбачених	законом	процедур	для	остаточного	
завершення	процесу	добровільного	приєднання	Соколівської	сільської	
територіальної	громади	до	територіальної	громади	міста	Хмільника.

продовження,	 початок	 на	 стор.1

Спілкувалася Наталія МАЗУР 
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21	листопада	 	на	Майдані	Свободи	у	місті	
Хмільнику		відбулося	пам’ятне	зібрання	з	наго-
ди	Дня	Гідності	та	Свободи.	Цей	велелюдний	
масовий	 захід	 пам’ятними	 спогадами	 огор-
нув	 усіх	 і	 кожного,	 згуртував	 довкола	 вша-
нування	 громадянського	 подвигу	 учасників	
Помаранчевої	 Революції,	 Революції	 Гідності	
та	учасників	АТО.	

Розпочався	захід	із	поминальної	молитви.	Осо-
бливо	 зворушливо	 й	 урочисто	 водночас	 над	 цен-
тральною	Площею	міста	пролунав	Державний	Гімн	
України.

До	хмільничан	звернувся	міський	голова	Сергій	
Редчик.

-	 Майдан	 героїчно	 постав	 проти	 сваволі,	
він	згуртував	людей,	котрі	на	повний	голос	за-
явили	про	вибір,	про	гідність	і	свободу,	самопо-
жертву,	самоорганізацію…	Ці	ключові	цінності	

змінили	країну,	змінили	кожного	з	нас…Будьмо	
єдиними	і	пам’ятаймо	Героїв,	для	яких	свобода	
і	гідність	–	найвищі	життєві	орієнтири,	–	ска-
зав	міський	голова	у	своїй	промові.

На	 цьому	 зібранні	 слово	 мали	 також:	 керівник	
міськрайоного	громадського	формування	з	охорони	
громадського	 порядку,	 член	 виконавчого	 комітету	
міської	ради	7	скликання	Станіслав	Найчук	та	голо-
ва	 ГО	 «Спілка	 учасників	 АТО	 у	місті	 Хмільнику	 та	
Хмільницькому	районі»	Валентин	Ковальський.

Із	трепетно-живим	словом	до	хмільничан	також	
звернувся	учасник	Революції	Гідності,	а	нині	–	учас-
ник	 бойових	дій	 із	міста	Нікополь,	 який	 проходить	
оздоровлення	 у	 військовому	 клінічному	 санаторії	
«Хмільник».

Площею	 поширилася	 тривожна	 хвилина	 мов-
чання…	У	ній	–	наш	вічний	обов’язок	–	не	забувати	
про	 Героїв,	 які,	 поклали	 своє	життя	 за	 Україну,	 	 її	

волю.
Найбільш	трепетним	зачином	цього	заходу	стала	

церемонія	покладання	квітів.	До	підніжжя	пам’ятного	
місця	 Героям	Небесної	 Сотні	 та	 хмільничан,	 заги-
блих	у	зоні	АТО,	підходити	хмільничани,	покладали	
квіти	й,	не	стримуючи	жалю,	шанобливо	вклонялися	
мужнім	Українцям,	їхньому	героїчному	подвигу.

Захід	 завершив	 Державний	 Гімн	 України,	
який	 по-особливому	 піднесено	 пролунав	 із	 уст	
хмільничан.

Увечері	 хмільничани	 теж	 прийшли	 на	 Майдан	
Свободи.	 	 Їх	 об’єднав	 теплий	 вогник	 скорботи.	
Уклінно	схиляючись	у	жалобі,	запалили	світлі	лам-
падки	пам’яті	та	поставили	їх	на	підніжжя.

Цей	 день	 залишився	 у	 серці	 як	 нетлінна	
іскра	 живої	 пам’яті	 про	 Героїв,	 які	 не	 вмирають!	
Пам’ятаймо	про	волелюбних	і	нескорених	Українців,	
які	стали	ангелами,	щоб	ми	були	людьми!

ХМІЛЬНИЧАНИ ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ

Надвечір	 24	 листопада	 2018	 року	 біля	
пам’ятного	 хреста	 жертвам	 голодоморів	
і	 політичних	 репресій	 у	 місті	 Хмільнику	
відбулося	 скорботне	 віче	 за	 участі	
представників	місцевої	влади	і	громадськості.

Учасники	 об’єднавчого	 заходу	 помолилися	 за	
передчасний	спочинок	жертв	голодоморів	в	Україні.	
До	 громади	 звернувся	міський	 голова	Сергій	Ред-
чик.

-	Не	маємо	права	забути	тернистого	шляху	
на	Голгофу,	який	пройшов	український	народ.	
Це	всенародний	біль,	за	яким	вражаючі	спога-
ди	 очевидців	 голодного	 виживання,	 ріки	 над-
людських	 страждань	 й	 	 дочасних	 смертей	 в	
урожайний	рік…	Це	наше	горе!	Це	наша	одвічна	
скорбота!	–	із	хвилюванням	мовив	міський	голова.					

Історичний	 екскурс	 у	 роки	 етногеноциду	 зро-
била	 Тетяна	 Басюк,	 учитель	 історії	 НВК:	 ЗШ	 І-ІІІ	

ст.	 школи-гімназії	 №1.	 Учасники	 скорботного	
віче	 приєдналися	 до	 загальнонаціональної	 хви-
лини	 мовчання,	 засвітили	 поминальні	 свічки	 із	
усвідомленням	того,	що	цей	трепетний	вогник	зігріє	
душі	загиблих	у	роки	голодної	смерті.

Під	хрест,	до	землі,	що	прихистила	у	свої	вічні	
обійми	жертв	голодної	смерті,	учасники	скорботно-
го	віче	поклали	щедрі	грона	колосся,	калини	і	квітів.	
Ми	пам’ятаємо!

ЧУТТЄВИМ СЕРЦЕМ - ПРО ГОЛОДОМОР
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комунікацій із громадськістю міської ради 

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої	дні	народження	святкують:

 ЦИМБАЛЮК Елла Францівна (05.12)
 провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку 
 пільгових категорій громадян управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради
 ДЕШЕВА Катерина Анатоліївна (07.12)
 завідуюча сектором опрацювання заяв та документів 
 і прийняття рішень відділу адресних соціальних 
 допомог та компенсацій управління праці та  
 соціального захисту населення міської ради
 ШЕВЧУК Анна Леонідівна (08.12) 
 провідний спеціаліст служби у справах дітей 
 міської ради
 ГОРІЛЕНКО Наталія Анатоліївна (09.12)  
 начальник реєстраційного відділу міської ради
 ДОЛЄВИЧ Олександр Станіславович (09.12)
 головний спеціаліст-програміст відділу 
 бухгалтерського обліку та звітності фінансового 
 управління міської ради
 ШМАЛЬ Тетяна Геннадіївна (10.12)
 спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 
 міської ради
 МОНАСТИРСЬКА Алла Станіславівна (15.12)
 депутат міської ради 7 скликання
 РЕДЧИК Сергій Борисович (16.12)
 міський голова
 МОЖАРОВСЬКИЙ В’ячеслав Анатолійович (17.12)
 провідний спеціаліст відділу житлово-комунального
 господарства управління житлово-комунального 
 господарства  та комунальної власності міської ради
 ВОЙТЕНКО Микола Васильович (18.12)
 провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової 
 роботи  міської ради
 КОРНІЄНКО Віталій Володимирович (20.12)
 депутат міської ради 7 скликання
 ІВАНИЦЯ Василь Іванович (26.12) 
 депутат міської ради 7 скликання

АКТУАЛЬНО

Держава надала право вибору українським 
сім’ям: користуватися в опалювальний сезон 
пільгою чи субсидією.

Якщо	 родина	 має	 право	 на	 субсидію,	 однак	 її	
розмір	невеликий	і,	на	її	думку,	доцільніше	сплачу-
вати	за	комунальні	послуги	з	врахуванням	пільги,	то	
необхідно	 подати	 заяву	 до	 органу	 соціального	 за-
хисту	населення	про	припинення	надання	субсидії.

І	 навпаки:	 якщо	 на	 опалювальний	 період	 сім’ї	
доцільніше	користуватися	субсидією,	то	необхідно	
буде	подати	заяву	для	призначення	субсидії.

Підставою	для	надання	пільги	на	оплату	житло-

во-комунальних	 послуг	 є	 посвідчення,	 яке	 вказує,	
до	 якої	 категорії	 пільговиків	 належить	 та	 чи	 інша	
особа,	яка	знижка	з	оплати	за	житлово-комунальні	
послуги	їй	належить.

При	пільговій	оплаті	 за	послуги	квитанції	меш-
канцям	надходять	уже	з	урахуванням	знижки.

Хто	 має	 право	 на	 комунальну	 знижку	 від	
держави?	Основними	категоріями	пільговиків	
є:

-	учасники	війни	(50%	знижка);
-	 члени	 сімей	 загиблих	 (померлих)	 ветеранів	

війни	(50%	знижка);

-	особи,	які	мають	особливі	та	особливі	трудові	
заслуги	 перед	 Батьківщиною,	 їх	 вдови	 (вдівці)	
(100%	знижка);

-	учасники	бойових	дій	(75%	знижка);
-	 особи	 з	 інвалідністю	 внаслідок	 війни	 (100%	

знижка);
-	 ліквідатори	 аварії	 на	 ЧАЕС	 та	 постраждалі	

внаслідокаварії	на	ЧАЕС	1	та	2	категорії	(50%	зниж-
ка);

-	жертви	нацистських	переслідувань	(знижка	від	
50	до	100%);

-	діти	війни	(25%	знижка).

ХМІЛЬНИЧАНИ МАЮТЬ ПРАВО ВИБОРУ

У яких випадках вигідніше користуватися пільгами зі сплати ЖКП, а в яких – субсидією

     •    ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Із настанням холодів у людей виникає 
потреба обігріти свою оселю. Для цьо-
го використовуються різноманітні 
обігрівачі, проте вони здатні не лише 
дарувати тепло, а й також можуть бути 
небезпечними під час експлуатації.

Що необхідно пам’ятати, щоб уберегти 
себе та свою оселю від пожежі:

-	ніколи	не	паліть	у	ліжку;
-	 будьте	 обережні	 під	 час	 експлуатації	 елек-

тричного	 та	 газового	 обладнання.	 Перед	 по-
чатком	 опалювального	 сезону	 всі	 опалювальні	
прилади	необхідно	ретельно	перевіряти,	а	у	разі	
виявлення	пошкоджень	чи	несправностей	—	ре-
монтувати;

-	не	розташовуйте	опалювальні	прилади	по-

близу	 легкозаймистих	 та	 горючих	 матеріалів,	
наприклад	меблів	або	штор;

-	тримайте	в	чистоті	вентиляційні	канали	та	
димоходи;

-	при	облаштуванні	теплоізоляції	використо-
вуйте	негорючі	матеріали;

-	 не	 захаращуйте	 балкони,	 горища,	
гаражі,	 підсобні	 приміщення	 та	 не	 зберігайте	
легкозаймисті	і	горючі	речовини	та	гази;

-	не	залишайте	дітей	без	нагляду,	навчіть	їх	
правилам	пожежної	безпеки.

Під час користування електричними при-
ладами категорично забороняється:

-	 застосовувати	 для	 опалення	 приміщення	
нестандартне	 (саморобне)	 електронагрівальне	
обладнання,	так	звані	«козли»,	або	лампи	роз-
жарювання;

-	користуватися	пошкодженими	електрични-
ми	виробами,	розетками,	штепсельними	вилка-
ми,	вимикачами,	експлуатувати	кабелі	та	прово-
ди	з	пошкодженою	ізоляцією;

-	 залишати	 без	 нагляду	 увімкнені	
нагрівальні	 прилади	 (обігрівачі,	 чайники,	 пра-
ски,	 кип’ятильники	 тощо),	 а	 також	 телевізори,	
радіоприймачі,	комп’ютери	тощо;

-	перевантажувати	електричну	мережу,	одно-
часно	вмикати	побутові	електроприлади	значної	
потужності;

-	використовувати	опалювальні	прилади	для	
сушіння	одягу,	інших	предметів;

-	 накривати	 електричні	 нагрівачі,	 лампи	 та	
світильники	папером	або	тканиною.

Майже	 кожній	 пожежі	 можна	 запобігти!	 Для	
цього	слід	обов’язково	обговорити	в	сім’ї,	особли-
во	 з	 дітьми,	 не	 тільки	 заходи	щодо	 запобігання	
пожежі,	а	й	порядок	дій	у	разі	її	виникнення.

ПРО БЕЗПЕКУ В ОСЕЛІ

     •    ПІЛЬГА ЧИ СУБСИДІЯ




