
ХМІЛЬНИК

 Більше цікавих новин - на сайті міста ekhmilnyk.gov.ua Facebook  Telegram

МОЄ МІСТО
2020

№10
жовтень

Інформаційний бюлетень міської ради Розповсюджується безкоштовно

 Viber

У міському парку культури і відпочинку 
ім.Т.Г.Шевченка побудовано новий скейт-парк.
Такий вид активного відпочинку для дітей та молоді 
запропонували реалізувати жителі міської громади, по-
давши на Бюджет участі   проєкт «Нове будівництво 
скейт-парку в центральному парку міста». Однак  у  виз-
начений кошторис громадський проєкт  «не вписався», 
адже необхідно було виготовити проектно-кошторисну 
документацію, провести експертну оцінку, авторсь-
кий і технічний нагляд…і, звісно, закупити та устано-
вити відповідне обладнання… Тому міська рада додат-
ково виділила бюджетні кошти, щоб такий новий вид 
активності розвивався, і діти, і молодь проводили своє 
дозвілля в міському парку.

У Хмільнику відкрили туристично-інформаційний 
центр (ТІЦ), який допомагатиме туристам от-
римати інформаційно-консультативну допомогу, 
зорієнтуватися щодо найцікавіших локацій та подій, 
придбати сувеніри від місцевих майстрів, і, навіть, взя-
ти на прокат самокат, велосипед або ж катамаран.
Відкриття  туристично-інформаційного центру 
відбулося в рамках проекту «Нова сучасна модель 
розвитку туристичного-курортного міста», який 
реалізується ГО «Туристично-оздоровча Україна» у 
партнерстві з Хмільницька міська рада та ГО “ПРАВО” 
за підтримки канадськогго Проекту «Партнерство для 
розвитку міст»   (Проект ПРОМІС).

Завершено пуско-налагоджувальні роботи на 
сміттєсортувальній лінії, що побудована на полігоні 
твердих побутових відходів.
Лінія має продуктивність 50 тисяч тон ТПВ на рік, об-
ладнана сепаратором для відсіву дрібної (органічної та 
інертної) фракції, стрічковим магнітним сепаратором для 
механічного відбору чорних металів.
Кабіна розрахована на відбір 16 фракцій вторсировини 
(пластик, скло, макулатура, алюмінієва банка).
Завдяки сортуванню на механізованій лінії зменшується 
об’єм відходів, що йдуть на захоронення на 50-70%. 
Громада матиме  інфраструктурний об’єкт високого 
рівня з сучасною логістикою та налагоджувальним проце-
сом поводження з твердими побутовими відходами.

Оголошено конкурс із перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті №5
Відповідно до рішення вико-

навчого комітету Хмільницької 
міської ради від 16.10.2020 року  
№338 оголошено конкурс на пере-
везення пасажирів на міському 
автобусному маршруті  загального 
користування №5 «Дачні ділянки» 
– «Східний ринок» в режимі марш-
рутного таксі.

Основні характеристики 
об’єкта конкурсу з перевезення 
пасажирів на міському автобус-
ному маршруті загального кори-
стування в режимі маршрутного 
таксі в м.Хмільнику Найменування 
організатора: виконавчий комітет 
Хмільницької міської ради.

Основні умови конкурсу:
Конкурс проводиться відповідно 

до вимог статтей 7, 44 Закону 
України «Про автомобільний транс-
порт», постанов Кабінету Міністрів 
України від «Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування» 
від 03.12.2008 р. № 1081 (зі змінами),  
«Про затвердження Правил надання 
послуг пасажирського автомобільного 
транспорту» від 18.02.1997 р. №176  
(зі змінами), рішення виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради 
від 29.09.2020 року №324 «Про вне-
сення змін до рішення виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради 
від 28.08.2015 року №259 «Про за-
твердження мережі міських автобус-
них маршрутів та умов організації 
проведення конкурсу на перевезен-
ня пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування 
в місті Хмільнику».

Обов’язкові вимоги до паса-
жирських перевізників:

Перевізник зобов’язується вико-
нувати перевезення пасажирів за за-
твердженим замовником розкладом 
руху.

Умови перевезення пасажирів 
на міському автобусному 
маршруті загального користу-
вання, які зобов’язується вико-
нувати перевізник, визначені на 

відповідному об’єкті конкурсу:
1) виконання вимог законо-

давчих і нормативно-правових 
актів України у сфері перевезення 
пасажирів;

2) забезпечення якісного і без-
печного руху на маршруті;

3) захист прав споживачів під 
час їх транспортного обслуговування;

4) забезпечення надійності, 
комфортності та безпеки транспор-
тних засобів, що працюватимуть на 
маршруті;

5) здійснення обов’язкового 
страхування пасажирів від нещасних 
випадків на транспорті згідно із зако-
нодавством;

6) наявність у персоналу 
відповідних знань та кваліфікації сто-
совно порядку надання послуг з пе-
ревезення пасажирів автомобільним 
транспортом;

7) використання на маршрутах 
сертифікованих автобусів;

8) забезпечення утримання в на-
лежному технічному й санітарному 
стані рухомого складу та зберігання 
транспортних засобів згідно з ви-
могами законодавства, здійснення 
контролю за технічним станом транс-
портних засобів перед виїздом на 
маршрут, виконання регламентних 
робіт з технічного обслуговування та 
ремонту транспортних засобів, за-
безпечення медичного контролю за 
станом здоров’я водіїв;

9) використання для перевезен-
ня пасажирів автобусів, двигуни яких 
відповідають чинним державним 
стандартам з екологічної безпеки;

10) наявність у перевізника ре-
зерву автобусів для заміни рухомого 
складу в разі виходу техніки з ладу;

11) транспорті засоби повинні 
бути пристосовані для переве-
зення осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. Пе-
ревага у конкурсі буде віддаватися 
тим суб’єктам господарювання, у 
наявності яких є такі транспортні за-
соби в кількості до 50 відсотків.

Для участі у конкурсі 
перевізник-претендент подає до-
кументи, визначені статтею 46 Зако-
ну України “Про автомобільний транс-
порт”, за формою згідно з  додатками 
1-4 до постанови КМУ від 03.12.2008 
року №1081 «Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування» 
(зі змінами).

Зразки (бланки) документів для 
участі у конкурсі:

Заява на участь у конкурсі з пе-
ревезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування 
(Додаток 1).

Відомості про автобуси, які бу-
дуть використовуватись на автобус-
ному маршруті (Додаток 2).

Відомості про додаткові умови 

обслуговування маршруту (Додаток 
3).

Анкета до заяви про участь у 
конкурсі з перевезення пасажирів 
або продовження строку дії договору 
(дозволу) (Додаток 4).

Перелік показників нарахування 
балів за системою оцінки пропозицій 
автомобільних перевізників-
претендентів (на участь у конкурсі з 
перевезення пасажирів на внутрішньо 
обласних, внутрішньорайонних та 
міських автобусних маршрутах) (До-
даток 5).

Заява про продовження строку 
дії договору (дозволу) з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування (Додаток 6).

Відомості щодо інвестування 
коштів на придбання більш нових та/
або комфортабельних автобусів (До-
даток 7).

Документи для участі у 
конкурсі подаються перевізником-
претендентом у двох закритих кон-
вертах (пакетах):

КОНВЕРТ №1 (відкривається 
наступного дня після закінчення при-
йняття документів):

Копія ліцензії перевізника-
претендента на даний вид послуг.

Відомості про автобуси, які бу-
дуть використовуватись на автобус-
ному маршруті (Додаток 2).

Відомості про додаткові умови об-
слуговування маршруту (Додаток 3).

Анкета до заяви про участь у 
конкурсі з перевезення пасажирів 
або продовження строку дії договору 
(дозволу) (Додаток 4).

Копії свідоцтв про реєстрацію 
транспортних засобів або тимчасових 
реєстраційних талонів; протоколів 
перевірки технічного стану транс-
портних засобів; страхових полісів; 
документів, що підтверджують право 
власності чи користування земель-
ними ділянками, приміщеннями, де 
забезпечується проведення медич-
ного огляду водіїв, їх стажування та 
інструктажі, а також огляд технічного 
стану автобусів та їх зберігання.

Копія податкового розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаче-
ного) на користь платників податку, і 
сум утриманого з них податку (форма 
1-ДФ) за останній квартал.

 КОНВЕРТ №2 (відкривається під 
час засідання конкурсного комітету):

Заява на участь у конкурсі з пе-
ревезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування 
(Додаток 1).

Документи, подані перевізником-
претендентом для участі у конкурсі 
(у конвертах), пронумеровуються, 
прошнуровуються, підписуються 
автомобільним перевізником 
або уповноваженою особою 
автомобільного перевізника із зазна-
ченням кількості сторінок цифрами і 
словами.

Плата за участь у конкурсі 
відсутня.

Засідання конкурсного комітету 
відбудеться в конференц-залі 
Хмільницької міської ради (4 поверх).

Документи на конкурс бу-
дуть прийматися за адресою: м. 
Хмільник, вул.Столярчука, 10 (каб. 
306), управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
Хмільницької міської ради.

Телефони для довідок: 
(04338)22175; e-mail: economik_hm@
ukr.net; звертатись в  робочі дні: 
понеділок – четвер  з 8:00 до 17:00, 
п’ятниця –  з 8:00 до 15:45.

№ 
з/п

№ 
марш-
руту

Назва 
маршруту

 Кількість 
транс-

портних 
засобів (без 

резерву), 
пасажиро- 
місткість

Години 
роботи згідно 

розкладу 
руху, режим 

роботи, 
інтервал руху

Термін 
подання 

документів

Дата про-
ведення 
конкурсу

Термін дії до-
говору

Плата за 
участь у 
конкурсі

1. 5 «Дачні 
ділянки»- 
«Східний 
ринок»

2 од.,                       
15 місць і 

більше

7.00 – 18.30            
режим марш-
рутного таксі;                    
інтервал руху 

відповідно 
до розкла-
ду руху – 

30,40,60 хв.

В робочі 
дні: 

понеділок 
– четвер                 
з 8:00 до 

17:00,
п’ятниця –             
з 8:00 до 

15:45

16 листопада 
2020 року     

о 15:00 год.

з 01.01.2021 
року по 

31.12.2025 року

відсутня
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 82 позачергова сесія міської ради
13 жовтня під головуванням міського го-

лови Сергія Редчика відбулася 82 позачерго-
ва сесія міської ради 7 скликання, кворум якої 
забезпечили 19 депутатів. На порядок денний 
було винесено 28 питань.

З метою придбання засобів індивідуального 
захисту та проведення дезінфекції окремих 
приміщень на території Хмільницької міської 
ОТГ, в яких розміщуються Хмільницька міська 
територіальна виборча комісія Хмільницького рай-
ону Вінницької області, дільничні виборчі комісії та 
приміщення для голосування на час організації та 
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 
у період дії карантину для запобігання захворю-
ванню на коронавірусну хворобу COVID-19 були 
внесені відповідні зміни до Комплексної програми 
захисту населення і території ОТГ. Орієнтовний 
обсяг фінансування за даним рішенням становить 
понад 105 тис грн.

Наступні рішення стосувались внесення змін та до-
повнень до Програми регулювання земельних відносин та 
управління комунальною власністю,  передачу капітальних 
інвестицій в основні засоби від управління житлово-
комунального господарства та комунальної власності 
Хмільницької міської ради та оренди комунального майна 
Хмільницької міської ОТГ.

Враховуючи зміни до міських програм, ухвалено зміни 
до Порядків використання коштів місцевого бюджету для 
забезпечення фінансування заходів відповідних цільових 
програм.

Для забезпечення  права людини на отримання 
адміністративних послуг соціального характеру належної 

якості та доступності у форматі «Прозорий офіс» і забез-
печення прийому громадян Хмільницької територіальної 
громади відповідно до Перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області окремим рішенням 
депутати затвердили зміни в структурі та штатному 
розписі управління праці та соціального захисту населен-
ня Хмільницької міської ради.

Одним із рішень було розглянуто та затвердже-
но зміни до бюджету Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік.

Понад десяток рішень позачергової сесії стосували-
ся врегулювання питань земельних відносин. Всі проекти 
рішень цього блоку були підтримані депутатами.

1 жовтня 2020 року набув чинності 
Закон України № 890-ІХ «Про внесен-
ня змін до статті 15 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» 
щодо зменшення строку оприлюднення 
проектів нормативно-правових актів, 
рішень органів місцевого самоврядуван-
ня» (далі – Закон № 890).

Згідно із Законом № 890, проекти 
рішень органів місцевого самоврядуван-

ня, оприлюднюються ними не пізніш як за 
10 робочих днів до дати їхнього розгляду з 
метою ухвалення (замість 20 робочих днів, 
які були визначені попередньою редакцією 
цього Закону).

Водночас звертаємо увагу, що проекти 
рішень органів місцевого самоврядування 
можуть мати ознаки регуляторних актів та 
потребувати дотримання процедур, вста-
новлених Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» (далі – Закон 
№1160).

На виконання вимог Закону №1160 
кожен проект регуляторного акта 
оприлюднюється з метою одержання заува-
жень і пропозицій від фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань.

Проект рішення органу місцевого са-
моврядування, який є регуляторним ак-
том оприлюднюється разом із відповідним 
аналізом регуляторного впливу, не пізніше 
п’яти робочих днів з дня оприлюднення 
повідомлення про оприлюднення цього про-
екту регуляторного акта.

Строк, протягом якого від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань приймаються 
зауваження та пропозиції, встановлюється 
розробником проекту регуляторного акта 
і не може бути меншим ніж один місяць та 
більшим ніж три місяці з дня оприлюднення 
проекту регуляторного акта та відповідного 
аналізу регуляторного впливу.

Оприлюднення з метою одержання 
зауважень і пропозицій проектів регуля-
торних актів, прийняття яких належить до 
компетенції виконавчих органів сільських, 
селищних, міських, районних у містах рад, а 
також сільських, селищних та міських голів, 
проводиться до внесення цих проектів на 
розгляд засідання відповідного виконавчого 
органу ради або до внесення їх на затвер-
дження відповідному сільському, селищно-
му, міському голові.

Проект регуляторного акта та 
відповідний аналіз регуляторного впливу 
оприлюднюються шляхом опублікування в 
друкованих засобах масової інформації роз-
робника цього проекту, а у разі їх відсутності 
– у друкованих засобах масової інформації, 

визначених розробником цього проекту, 
та/або шляхом розміщення на офіційній 
сторінці розробника проекту регуляторного 
акта в мережі Інтернет.

Якщо в межах адміністративно-
територіальної одиниці чи в населеному 
пункті не розповсюджуються друковані 
засоби масової інформації, а органи та 
посадові особи місцевого самоврядування 
не мають своїх офіційних сторінок у мережі 
Інтернет, проекти регуляторних актів мо-
жуть оприлюднюватися у будь-який інший 
спосіб, який гарантує доведення інформації 
до мешканців відповідної територіальної 
громади.

Отже, з урахуванням вимог За-
кону №1160, проекти рішень органів 
місцевого самоврядування, що за своїми 
ознаками є регуляторними актами, 
підлягають обов’язковому оприлюд-
ненню з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань не пізніше ніж за один 
місяць до внесення їх на розгляд сесії 
відповідної ради.

Про оприлюднення проєктів рішень – роз’яснення 
Державної регуляторної служби
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Результати моніторингу якості місцевої 
демократії оприлюднено  7 жовтня  під час 
засідання «круглого столу», який відбувся он-
лайн, за участі міського голови Сергія Редчика, 
посадовців міської ради, представників проекту 
ПРОМІС, українських та міжнародних експертів.

Моніторинг якості місцевої демократії про-
ведено серед 16 міст-партнерів проекту ПРОМІС. 
Приємно, що Хмільник став лідером!

Відповідно до методики Проекту ПРОМІС 
здійснено аналіз правового регулювання 22 
інструментів місцевої демократії за 190 індикаторами. 
Проаналізовано близько 1541 рішень ОМС 16 міст, 
які стосувалися регулювання механізмів залучення 
мешканців до розробки та ухвалення рішень ОМС, 
прозорості їхньої діяльності, а також підзвітності 
посадових осіб місцевого самоврядування. Під час 
дослідження аналізу підлягали рішення, надані 
міськими радами, та інформація, розміщена на 
офіційних сайтах рад.

 Вивчалися інструменти для залучення жителів 
до планування та ухвалення рішень органів місцевого 
самоврядування (ОМС): положення про прове-
дення громадських слухань; публічні консультації, 
електронні петиції, громадський бюджет; підтримка 
та розвиток діяльності органів самоорганізації на-
селення; міські програми з розвитку громадської 
участі; інтерактивність сайту міської ради; залучення 

мешканців до формування місцевого бюджету / бюд-
жетний регламент. У цій категорії Хмільник набрав 74 
бали, випередивши навіть Вінницю – (67 балів).

В дослідженнях щодо прозорості органів 
місцевого самоврядування (онлайн-трансляція 
засідань ОМС; процедури прозорості роботи 
депутатів міської ради (положення про постійні 
комісії); відкритість інформації про роботу міської 
ради та виконкому; доступність інформації про по-
рядок прийому мешканців в ОМС) Кременчук та 
Хмільник – єдині міста, у нормативних докумен-
тах яких на 100% упроваджено онлайн-трансляцію 
в Інтернеті засідань міської ради, її виконавчого 
комітету, депутатських комісій, а також створено та 
зберігаються на офіційному сайті відеоархіви всіх 
засідань.

Третя група інструментів – це інструменти щодо 
підзвітності органів і посадових осіб місцевого само-
врядування: відкрите звітування про використан-
ня бюджетних коштів; звітування міського голови, 
депутатів міської ради, її виконавчих органів; по-
ложення «Про проведення громадської експертизи 
діяльності органів та посадових осіб місцевого са-
моврядування». В цій категорії Хмільник набрав 23 
бали, “обігнавши” Вінницю на 1 бал. Зазначено, що 
лише  міста Хмільник та Вінинця процедурно забез-
печили право громадян на громадську експертизу.

Хмільник – лідер у рейтингу демократичності 
міст за версією Проекту ПРОМІС

Проєкти-переможці 
Бюджету участі на 2021 рік

Згідно з результатами голосування жителів Хмільницької міської 
ОТГ визначені проєкти-переможці Бюджету участі на 2021 рік.

Цьогоріч  у голосуванні взяли участь більше двох тисяч мешканців 
громади (9%), було віддано за проєкти 5474 голоси. 136 бланків голо-
сування за громадські проєкти визнані недійсними: частково відсутні 
паспортні дані, здійснено повторне голосування за проєкти. Електронною 
системою “Громадський бюджет” автоматично визначено п’ять проєктів – 
переможців на загальну суму – 879 000 грн.

Отже, вітаємо авторів-переможців  5-ти проєктів, які підтримали 
жителі громади:

проєкт №5 «Спортивний майданчик для усіх хмільничан у міському 
парку ім. Т.Г.Шевченка». Автор проєкту – Сидоренко Михайло Михайло-
вич. Бюджет проєкту – 200 000 грн.;

проєкт №15 «Нові гойдалки та каруселі для вихованців садочку №1» 
Автор проекту – Пугач Ірина Миколаївна. Бюджет проекту – 194 000 грн.;

проєкт №4 «Активна доріжка на вул. Лисенка». Автор проєкту – Гон-
чаренко Олександр Олександрович. Бюджет проєкту – 200 000 грн.;

проєкт №6 «Облаштування майданчика для вигулу та дресирування 
собак». Автор проєкту – Нестерова Галина Василівна. Бюджет проєкту – 
185 000 грн.;

проєкт №9 «Облаштування громадського простору на прибудинковій 
території по вул. Пушкіна,137 в м. Хмільнику». Автор проєкту – Савчук Яна 
Олегівна. Бюджет проєкту – 100 000 грн.

Реалізація цих проєктів відповідальними структурними підрозділами 
міської ради буде здійснюватись у 2021 році після внесення змін до 
відповідних міських Програм та виділення коштів з міського бюджету у 
розмірі 1 млн. грн.

Бажаємо успішної реалізації проєктів!

Яким буде пам’ятний знак ліквідаторам ЧАЕС? 
На архітектурний відкритий Конкурс для визначення 

кращої ідеї пам’ятного знаку хмільничанам-ліквідаторам 
наслідків аварії на ЧАЕС по проспекту Свободи, на 
території КЗ “Хмільницький районний Будинок культури», 
у місті Хмільнику надійшло лише дві конкурсні пропозиції.

9 жовтня 2020 року  журі Конкурсу під керівництвом міського 
голови Сергія Редчика зібралися для підведення підсумків.

Одна із наданих пропозицій під  №281987  не відповідала 
переліку матеріалів, необхідних згідно з умовами і порядком 
Конкурсу.

Переможцем Конкурсу стала конкурсна пропозиція за 
№010774. Її автор  –  Комунальне підприємство «Архітектурно-
проектна майстерня» (м.Хмільник), архітектор Матяш О.С.

Пам’ятний знак розміщується перед районним Будинком 
культури на зеленій зоні між існуючою алеєю та тротуаром з 
мощенням навколо нього плиткою.

Яким має бути пам’ятний знак ліквідаторам ЧАЕС в 
м.Хмільнику?

«Куб пам’яті» – пам’ятний знак у формі геометричного 
кубу розміром 1,5х1,5х1,5м. Матеріал – світло-сірий бетон з 
полірованою поверхнею. На тілі кубу орнамент із польової рос-
лини – полину («чорнобиль»), а в тілі – кутовий виріз розміром 
0,5х0,5х0,5м, що символізує руйнування четвертого енергобло-
ку ЧАЕС.

У просторі вирізу влаштовано із чорного граніту шар 
діаметром 30см – символ атома радіоактивного елементу, від 
якого струмують «вбивчі» радіоактивні промені – альфа, бета, 
гама.

Над кубом розміщено просторовий паралелепіпед із 
профільної металевої труби, в якому кріпиться дзвін або ряд 
металевих трубок, що символізують набат.

На одній із сторін пам’ятного знаку викарбувана дата – 

1986, на іншій назва знаку, на тильній поверхні кубу зазначені 
слова із вірша українського поета Б.Олійника

«Хай стане мир міцнішим у стократ,
Хай над землею чисте небо буде.
Чорнобиль – попередження, набат, –
Його уроків людство не забуде».

Чи можливо оформити субсидію, якщо заборгували 
за комунальні послуги

Головним механізмом забезпечен-
ня соціального захисту населення при 
оплаті житлово-комунальних послуг є 
програма житлових субсидій, яка діє в 
Україні вже 20 років. Завдяки програмі 
житлових субсидій малозабезпечені 
громадяни оплачують не повну 
вартість житлово-комунальних послуг, 
а лише  частину платежу, яка залежить 
від розміру середньомісячного  сукуп-
ного доходу домогосподарства в роз-
рахунку на одну особу.  Що менші до-
ходи домогосподарства, то меншою є 
частка обов’язкової плати за житлово-
комунальні послуги.

Відповідно до підпункту 5 пун-
кту 14 Положення житлова субсидія 
не  призначається (у тому числі на на-
ступний період), якщо структурними 
підрозділами з питань соціального за-
хисту населення  отримано інформацію 
про  наявність простроченої понад три 
місяці (на дату надання такої  інформації 
підприємствами-надавачами  житлово-
комунальних послуг)  заборгованості з 
оплати житлово-комунальних послуг,  
витрат на управління  багатоквартирним 
будинком, строк позовної давності якої не 
минув і загальна сума якої перевищує 20  
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян на день звернення за призначен-
ням субсидії.

До суми такої заборгованості  за по-
слугу  з постачання  та розподілу природ-
ного газу не включається заборгованість, 

що нарахована  виконавцем комунальної 
послуги з посиланням на рішення суду 
щодо норм споживання  природного 
газу побутовими споживачами у разі 
відсутності лічильників газу та у зв’язку 
з приведенням об’єму використаного 
побутовими споживачами природного 
газу у відповідність до стандартних умов 
при здійснені відповідних комерційних 
розрахунків, а також  заборгованість, що  
виникла у зв’язку з тим, що управитель 
багатоквартирного будинку, об’єднання 
співвласників багатоквартирного будин-
ку,  виконавець комунальних послуг не 
уклали договору з АТ «Ощадбанк» (його 
установами)  для перерахування сум жит-
лових субсидій у грошовій безготівковій 
формі.

Разом з тим,  за наявності  
заборгованості  житлову субсидію може  
бути призначено на наступний період 
за рішенням комісії, утвореної органами 
місцевого самоврядування, на підставі 
акта обстеження матеріально-побутових 
умов домогосподарства, з урахуванням 
обставин, що склалися. Таким чином 
найбільш вразливі категорії населення 
забезпечуються державною підтримкою.

Крім того, існує механізм 
реструктуризації заборгованості 
споживачів з оплати житлово-комуналь-
них послуг на підставі укладеного догово-
ру з надавачами послуг.

Також  постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2020 №247 «Про 

особливості надання житлових субсидій», 
передбачено на період карантину 
додаткові заходи щодо соціального захи-
сту осіб,  яких звільнено з роботи у зв’язку 
з карантином (врахування до їхнього 
доходу під час призначення житлової 
субсидії розміру допомоги по безробіттю 
замість заробітної плати, яку вони отри-
мували за попереднім місяцем роботи).

Разом з тим наголошуємо на 
важливості своєчасної оплати в повно-
му обсязі житлово-комунальних послуг 
для уникнення проблем при призначенні 
субсидії на наступний період.

За інформацією стосовно отримання 
житлової субсидії  потрібно звертатись за 
тел.: 2-33-72;   2-21-30

29 вересня на засіданні виконавчо-
го комітету міської ради ухвалено рішення 
«Про початок опалювального періоду 2020-2021 
років в населених пунктах Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади.

Відповідно до рішення виконкому опалюваль-
ний період розпочинається:

з 1 жовтня 2020 року – для дошкільних на-
вчальних закладів, КНП «Хмільницька ЦРЛ»;

з 16 жовтня 2020 року – для власників будинків 
та квартир із індивідуальним опаленням;

з 16 жовтня 2020 року – для загальноосвітніх 
шкіл, комунального позашкільного навчального 
закладу «Хмільницька школа мистецтв», центру 
дитячої та юнацької творчості, ДНЗ «Професійний 
ліцей сфери послуг м.Хмільник»;

з 16 жовтня 2020 року – для решти бюджетних 
установ та інших споживачів.

Виконком міської ради доручив управлінню 
праці та соціального захисту населення міської ради 
проводити розрахунок житлових субсидій та пільг  
та   їх фінансування до завершення опалювального 
періоду згідно з чинним законодавством України.

Опалювальний 
сезон розпочато

10 листопада - 
громадські слухання 

в селі Соколова
10 листопада о 15.00 годині у Будинку 

культури села Соколова Хмільницького району 
відбудуться громадські слухання з розгляду на-
ступного питання:

– «Про План зонування території с. Соколо-
ва Хмільницького району».

Захід буде проведено відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про встанов-
лення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним по-
ширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 
змінами) від 22.07.2020 року №641.

За січень - вересень 2020 року загаль-
ний обсяг надходжень бюджету складає 152255,0 
тис. грн (з урахуванням трансфертів), з них:

- до загального фонду бюджету надійшло 
148478,1 тис. грн, в тому числі:

міжбюджетні трансферти склали 44648,3 тис. 
грн, податки та інші платежі – 103829,8 тис. грн;

- до спеціального фонду бюджету надійшло 
3776,9  тис. грн, в тому числі до бюджету розвитку 
залучено 2081,8 тис. гривень.

Видатки міського бюджету за січень - вересень 
2020 року проведені в сумі 134270,3 тис. грн, з них: 
видатки загального фонду бюджету становлять 
120650,5 тис. грн,  спеціального фонду – 13619,8 тис. 
гривень.

Видатки на оплату праці працівників бюджет-
них установ Хмільницької міської ради відповідно 
до встановлених законодавством умов оплати праці, 
на проведення розрахунків за енергоносії та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами, 
проведені стовідсотково.

Виконання бюджету 
Хмільницької міської 

ОТГ за 9 місяців 2020р.

Для дотримання протиепідемічних 
заходів, введених на період адаптивного 
карантину, прийом громадян відбувається 
виключно за попереднім записом з таких 
питань:

- надання житлової субсидії;
- надання адресних та соціальних 

допомог;
- надання пільг;
- отримання санаторно-курортного 

лікування;
- забезпечення технічними засобами 

реабілітації.
Запис на прийом можна здійснити  

попередньо звернувшись до Управління 
за тел.: 2-21-30.
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
miskrada_hm@ukr.net www.ekhmilnyk.gov.ua

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

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

Надруковано у друкарні ТОВ «Регіна ЛТД»
м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
тел.(097)156-39-13. e-mail:druk33@ukr.net
Тираж 3000 прим. Зам.№30722  від 30.10.2020р.

П’ять питань про медичну допомогу при 
COVID-19. Роз’яснення НСЗУ

1. Чи має право пацієнт з підозрою чи захворюван-
ням на COVID-19 на проходження КТ або рентгену без-
оплатно? І що для цього потрібно?

• Доцільність обстежень пацієнту з підозрою або 
підтвердженим COVID-19 призначає сімейний або лікуючий 
лікар. Не завжди пацієнт з коронавірусною хворобою чи 
підозрою на неї потребує рентгенологічного дослідження. 
Лікар приймає усі свої рішення відповідно до клінічного 
стану конкретної людини. Якщо ж лікар створив електрон-
не направлення на рентген або КТ, то пацієнт може пройти 
таку діагностику безоплатно. Але лише в тих закладах, які 
мають договір з НСЗУ на надання медичних послуг за амбу-
латорним пакетом. Окрім контракту з НСЗУ заклад повинен 
мати необхідне обладнання – рентген-апарат або томограф. 
Перелік таких закладів можна уточнити в департаменті/
управлінні вашого регіону, які опікуються питаннями охорони 
здоров’я.

Керівництво поліклініки, яка проводить такі обстеження, 
повинно подбати про те, щоб потоки пацієнтів з підозрою 
або захворюванням на COVID-19 були відділені від інших 
пацієнтів. А медичний персонал був забезпечений засобами 
індивідуального захисту.

2. Коли пацієнт з підозрою або встановленим 
COVID-19 лікується вдома? Хто оплачує ліки під час 
лікуванні вдома?

 • Відповідно до Стандарту медичної допомоги при 
коронавірусній хворобі, затвердженого наказом МОЗ, 
пацієнтів із легкою формою підтвердженого або ймовірного 
захворювання на COVID-19 рекомендовано лікувати в 
домашніх умовах. Так само, як пацієнтів, які вже одужують і 
не потребують цілодобового нагляду.

Тобто якщо пацієнт має легкі симптоми перебігу захво-
рювання, лікар ПМД надає рекомендації щодо самоізоляції 
та лікування у разі погіршення стану. Симптоматичне 
лікування, наприклад, жарознижувальне за призначенням 
лікаря оплачується пацієнтом.

Легкому перебігу захворювання притаманні така озна-
ки – невисока гарячка (до 38° C), що добре контролюється; 
нежить; сухий кашель без ознак дихальної недостатності; 
відсутність шлунково-кишкових проявів; відсутність змін 
психічного стану (порушення свідомості, млявість).

Якщо у пацієнта середній або важкий перебіг захворю-
вання, тоді сімейний лікар рекомендує викликати екстрену 
медичну допомоги за номером 103.

Симптоми середнього та середньо-важкого перебігу 
це – ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихан-
ня більше за фізіологічну норму; кровохаркання; шлунково-
кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни 
психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Пацієнти незалежно від тяжкості стану, в яких є 
підвищенна температури вище за 38° і вона погано 
піддається корекції, також мають отримувати медичну допо-
могу у стаціонарі.

Лікування в стаціонарі – безоплатне для пацієнта.
3. При госпіталізації з COVID-19, що для пацієнта є 

безоплатним в лікарні?
• В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із 

COVID-19 входить:

- тестування на COVID-19;
- лабораторні та інструментальні дослідження;
- медична допомога відповідно до галузевих стандартів;
- киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення 

до ШВЛ або ЕКМО за необхідності;
- медикаментозна терапія та знеболення за потреби;
- консультації лікарів інших спеціальностей.
Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування 

COVID-19, входять до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги 
медичних закладів. Тому лікування пацієнтів є безоплатним.

4. Хто відноситься до групи ризику розвитку 
ускладнень при підозрі або підтвердженому COVID-19? 
Чи підлягають вони обов’язковій госпіталізації?

• До груп ризику щодо розвитку ускладнень відносяться 
люди, які мають:

- тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної 
системи;

- ниркову недостатність;
- імуносупресивні стани (первинний і вторинний 

імунодефіцити);
- тяжкі алергічні захворювання або стани;
- цереб-роваскулярні захворювання в стадії 

декомпенсації;
- аутоімунні та онкологічні захворювання.
Відповідно до Стандарту медичної допомоги при 

коронавірусній хворобі, затвердженого МОЗ, такі пацієнти не 
можуть лікуватися вдома і потребують госпіталізації.

5. Скільки платить НСЗУ за лікування одного хво-
рого на COVID-19 у стаціонарі лікарні?

• За лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою 
НСЗУ оплачує за глобальним бюджетом. Тобто забезпечує 
готовність закладу до надання допомоги пацієнтам без 
прив’язки до їхньої кількості. Під готовністю ми розуміємо і 
готовність медичних команд, і забезпечення лікарськими за-
собами та медичними виробами.

Розрахунково в середньому держава оплачує за один 
випадок лікування в стаціонарі понад 20 тис. грн. Але 
підкреслюю, це – середня розрахункова вартість. Це означає, 
що є пацієнти, на яких витрачається у 2-3 рази більше коштів, 
а є ті, на яких витрачається менше. Все залежить від стану, в 
якому перебуває пацієнт.

П’ять питань про медичну допомогу при СОVID-19

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради висловлює 
співчуття рідним та близьким Найчука Станіслава Сергійовича, 
члена виконавчого комітету  Хмільницької міської ради 7 скликання, 
з приводу його передчасної смерті.

 Державна допомога на дітей ОДИНОКИМ 
МАТЕРЯМ не призначається, якщо заявник /ця 
непрацевлаштований/а, але частково.

1 липня 2020 року набули чинності зміни до Зако-
ну України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 
якими передбачено додаткові вимоги для призначення 
допомоги на дітей одиноким батькам та матерям. Відтак 
допомога не призначається, якщо працездатні члени 
сім’ї не працюють, не служать, не навчаються за денною 
формою в закладах освіти протягом трьох місяців, що 
передують місяцю звернення за призначенням допомо-
ги, крім осіб, які:

- в установленому порядку визнані безробітними та за 
інформацією центрів зайнятості не порушують законодав-
ство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлашту-
ванню;

- доглядають за дітьми до досягнення ними 3-річного 
віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, 
визначеного у медичному висновку ЛКК, але не більш ніж до 
досягнення ними 6-річного віку;

- осіб, які доглядають за особами з інвалідністю I гру-
пи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з 
інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також за 
особами, які досягли 80-річного віку;

- фізичних осіб, які надають соціальні послуги.
Допомогу при НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ не призначать, 

якщо заяву буде подано після досягнення дитиною 1 року – 
правда, але частково.

Статтею 11 Закону України «Про державну допо-
могу сім’ям з дітьми», а так само Постановою Кабміну 
від 27.11.2001 № 1751 передбачено, що допомога при 
народженні дитини призначається за умови, якщо звернення 
за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня на-
родження дитини. Разом з тим, якщо відповідний строк був 
пропущений з поважних причин (наприклад, через тривалий 
розгляд судової справи про встановлення факту народження 
дитини на окупованій території або неможливість своєчасно 
оформити свідоцтво про народження дитини з інших при-
чин тощо), рішення органу соціального захисту населення 
про відмову у призначенні відповідної допомоги може бути 
успішно оскаржено в судовому порядку (див. постанова Вер-
ховного Суду від 14.02.2018 у справі № 591/610/16-а).

Безробітні жінки не мають права на «ДЕКРЕТНІ» випла-
ти – міф.

Насправді, згідно зі ст. 7 Закону «Про державну до-
помогу сім’ям з дітьми» право на державну допомо-
гу у зв’язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (у 
тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня, у тому числі непрацюючі особи. В якості «декретної до-

помоги» їм має бути виплачено 25% розміру прожиткового 
мінімуму для працездатної особи пропорційно до кількості 
днів «декретної» відпустки. Так, за відсутності ускладнень 
під час пологів відпустка становитиме 126 календарних днів, 
а розмір допомоги у 2020 році — від 2307 грн до 2383 грн 
(залежно від періоду видачі лікарняного листка).

Разом з тим сума «декретних» безробітним жінкам, які 
перебувають на обліку в центрі зайнятості, обчислюється зі 
100% мінімальної допомоги по безробіттю та не може бути 
менш як 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи 
з розрахунку на місяць.

Під час визначення розміру допомоги МАЛОЗАБЕЗПЕ-
ЧЕНИМ СІМ’ЯМ враховується дохід усіх членів сім’ї, у т.ч. 
повнолітніх дітей-студентів – правда, але частково.

Постановою Кабміну від 24.02.2003 № 250 дійсно 
передбачено, що розмір державної соціальної допомо-
ги малозабезпеченим сім’ям визначається з урахуванням 
середньомісячного сукупного доходу родини заявника. Ра-
зом з тим до складу малозабезпеченої сім’ї заявника вклю-
чаються:

- чоловік / дружина;
- рідні та усиновлені діти віком до 18 років;
- діти, які навчаються за денною формою здобут-

тя освіти в закладах загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти 
(в тому числі у період між завершенням навчання в одному 
із зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу 
або в період між завершенням навчання за одним освітньо-

кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим 
за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) 
до досягнення 23 років і не мають власних сімей, незалежно 
від реєстрації місця проживання чи місця перебування;

- неодружені повнолітні діти, визнані особами з 
інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з 
інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які прожи-
вають разом з ними та перебувають на їх утриманні у зв’язку 
з відсутністю власних доходів;

- особа, яка проживає разом з одинокою особою з 
інвалідністю I групи та доглядає за нею;

- жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але про-
живають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Відповідно дохід повнолітніх дітей заявника, які навча-
ються на денній формі, не включатиметься у сукупний дохід 
малозабезпеченої сім’ї у разі, якщо таким дітям виповнилося 
23 роки або у них є власна сім’я.

До середньомісячного сукупного доходу під час роз-
рахунку всіх видів соціальних виплат не включається 
щомісячна адресна допомога.

Відповідна гарантія закріплена у постановах Кабміну від 
01.10.2014 № 505 та від 22.07.2020 № 632. Разом з тим, крім 
адресної допомоги, до середньомісячного сукупного доходу 
також не враховуються:

- частина допомоги при народженні та усиновленні ди-
тини, виплата якої проводиться одноразово;

- одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почес-
не звання України “Мати-героїня”;

- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які перебувають у ди-
тячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування;

- компенсація послуги “муніципальна няня”, що 
виплачується отримувачу такої послуги;

- державна соціальна допомога, яка виплачується з 
надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

- державна соціальна допомога, для призначення якої 
обчислюється сукупний дохід;

- суми сплачених та отриманих аліментів;
- доходи від розміщення депозитів;
- допомога громадських та благодійних організацій;
- допомога на поховання;
- оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, 

яких залучають до роботи у цих комісіях, у тому числі в день 
голосування, дні встановлення підсумків голосування та 
результатів виборів;

- одноразова натуральна допомога “пакунок малюка” 
тощо.

 Призначення державних адресних допомог

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради висловлює співчуття 
начальнику відділу ведення реєстру територіальної громади міської ради 
Ліпніцькій Аллі Петрівні  з приводу смерті  її батька - Томчука Петра Івановича.


