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Перемога!

  МИРНОГО НОВОГО РОКУ! 
СВІТЛОГО РІЗДВА ХРИСТОВОГО!

Злагоди, затишку, добробуту!

З повагою - 
міський голова Микола ЮРЧИШИН

7 грудня разом із 
усіма самоврядцями 
України Хмільницька 
міська рада відзначила 
професійне свято. Цьо-
го року не було урочис-
тостей та нагороджень. 
Але було найголовніше 
- ми обмінялися єди-
ним побажанням доче-
катися Перемоги та в 
мирний час ще з біль-
шою енергією добра 
працювати для грома-
ди.

Звертаючись до колективу 
міської ради, міський голова 
Микола Юрчишин подякував 
колегам за важливу працю, 
побажав всім і кожному впев-
нено йти вперед, працювати 
над собою, набувати нових 
знань і бути корисними своїй 
громаді.

Було чимало дзвінків і від 
колег, друзів, партнерів, зна-
йомих, просто чудових людей, 
які привітали нас із Днем міс-
цевого самоврядування. Щиро 
вдячні всім за теплі слова і добрі побажання.

Та «вітальна» історія була б не повною, якби ми не поділилися особливою 
емоцією. У цей день нас привітали представники командування однієї з тери-
торіальних військових частин.

Військові прийшли до мерії, щоб особисто подякувати за відчутну підтримку 
та пріоритетну допомогу Збройним Силам України.

Це надихає нас до ще більшої праці для миру, єдності та суспільного до-
бробуту.

Дякувати – це перемагати! Разом переможемо!

Дякувати – 
це перемагати!

У народі кажуть: «Коли біда 
прийшла до хати, - чекай ДО-
БРОДІЯ або ворога». А ми 
стали однією єдиною Армією 
– АРМІЄЮ НЕЗЛАМНИХ, АРМІ-
ЄЮ ДОБРОЧИНЦІВ, яка разом 
із військом назавжди виганяє 
ворога з нашої батьківської 
землі.

5 грудня міський голова Микола Юр-
чишин під час засідання Волонтерської 
ради, від імені громади подякував во-
лонтерам за їхню вагому місію.

Діалог із волонтерами розпочався 
із Хвилини мовчання за усіма, кого за-
брала війна. Учасники заходу вшанува-
ли пам'ять Героя-земляка Владислава 
Українця, якому в цей день мало б ви-
повнитися 24 роки.

Подякою Хмільницького міського го-
лови відзначено 51 волонтера за добро-
чинну діяльність та підтримку України 
в умовах повномасштабної військової 
агресії російської федерації, вагомий 
особистий внесок у розвиток волонтер-
ського руху та громадських ініціатив, 
гідність, патріотизм та з нагоди Міжна-
родного дня волонтера.

Особливі емоції під час нагороджен-
ня викликав юний волонтер - хмільни-
чанин Данило Гринько (командир 36-го 
дитячого батальйону).

Хлопчик розповів свою історію во-
лонтерства, як мужньо разом зі свої-
ми однолітками допомагає Армії, а ще 
- тренується бути завжди сильним, во-
льовим і непереможним, як наші Герої-
захисники.

Усі - для Перемоги! 
Усім вдячні! 
Усім - миру!

Для України, Армії 
та Миру!
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- Миколо Васильовичу, Ваша каденція 
припала на період викликів  – спершу пан-
демія, цього року - війна. Але в такий не-
простий час Хмільницька громада не зупи-
нялася у своєму рості та розвитку.  

- Ми не обираємо час, в якому нам жити, але 
завжди маємо вибір якою дорогою життя нам 
йти. Складні часи даються нам непросто. Ра-
зом із ними приходить розуміння, що треба мо-
білізуватися, об’єднуватися і не втрачати надії 
на те, що все погане минеться. Так і вийшло 
в нас – моя команда, міська рада з усіма від-
ділами, управліннями та службами, із перших 
днів війни зрозуміла одне – треба працювати 
на повну, усім разом на своєму місці робити 
все, щоб громада не відчула деструктивних 
настроїв і паніки, а бачила упевнені кроки впе-
ред, вольові, відкриті та відповідальні рішення. 

З перших днів війни до нас почали прибу-
вати люди. Було так, що в міському ЦНАПі, 
де працював приймальний пункт евакуації, 
тільки за добу ми офіційно реєстрували і роз-
селили 580 осіб. Загалом через приймальний 
пункт пройшли 10830 осіб, з яких 2878 дітей. 

Люди тікали зі своїх міст у надії тільки вря-
туватися від війни, зберегти свої сім’ї, захисти-
ти своїх дітей. Тоді було ніколи та й досі немає 
часу для якихось вагань чи сумнівів – є тільки 
бажання допомогти людям у потребі. Я вдяч-
ний, що наша громада відкрила своє серце лю-
дям, в яких все забрала війна, і зараз ми всі 
разом працюємо для якнайшвидшої Перемоги.  

- Розпочнемо наш діалог із бюджетного 
та економічного напрямків, адже саме ці 
складові говорять про спроможність гро-
мади стійко реагувати на  виклики часу та 
не спинятися у своєму розвитку. 

- Бюджет громади складається з доходів 
і видатків. Це місцеві податки і збори, тобто 
податок на майно, на землю, єдиний податок, 
транспортний податок, туристичний збір. Од-
ним із найбільших  податків є податок на дохо-
ди фізичних осіб, який обраховується від суми 
отриманих доходів громадян.

Ще наш кошторис має субвенції, так звані 
трансферти, що громаді передаються з дер-
жавного та місцевих бюджетів. У цьому році 
міський Бюджет-2022 виконаний на 100%.

Громада економічно сильна й тоді, коли 
сплачуються податки. Я вдячний місцевому 
бізнесу (у нашій громаді зареєстровано 2263 
суб’єктів малого та середнього підприємни-
цтва), санаторно-курортним закладам та всім 
громадянам за те, що в період воєнного часу 
є відповідальними платниками податків і ко-

мунальних послуг. Особливо дякую за те, що 
всі ми свідомо долучаємося до волонтерства і 
допомагаємо для обороноздатності ЗСУ.

Ще зауважу, що в цьому році держава анон-
сувала дві програми підтримки для селян. Це 
виплати на 1 гектар землі 3100 грн. та дотацію 
за утримання трьох і більше корів у сумі 5300 
грн. за одну голову. Для цього необхідно було 
зареєструватися у Державному аграрному ре-
єстрі. Ми пішли назустріч людям та допомогли 
зареєструватися кожному, хто побажав отри-
мати державну підтримку. 276 жителів грома-
ди отримали дотацію на суму понад 6 млн.грн. 

- Звітуючи про минулий рік своєї роботи, 
Ви озвучували головні завдання, що були 
у планах на 2022 рік. Частина з окреслених 
перспектив стосувалася саме медичного 
напрямку. Що вдалося зробити у воєнний 
час для здоров’я жителів громади?   

- Міська рада у своєму підпорядкуванні має 
3 комунальні підприємства, які дбають про 
здоров’я населення. Це – Центр первинної 
медико-санітарної допомоги (в його складі - 
7 амбулаторій (міська та сільські)  загальної 
практики сімейної медицини та 23 пункти 
здоров’я), Центральна лікарня зі стоматоло-
гією та комунальна аптека №265. 

Здоров’я людини – це все. Тому більше 26 
млн. грн. в бюджеті громади складають видат-
ки на медицину (утримання медичних установ 
та комунальні послуги). 

Заклади охорони здоров’я мають працювати з 
єдиною метою – «усе для людини». У звітному 
році  за кошти міського бюджету придбано ме-
дичне обладнання для медлабораторії Центру 
первинної допомоги (2 цифрових аналізатори 
крові, цифровий аналізатор сечі та аналізатор 
цукру); виготовлено проєктно-кошторисну до-
кументацію для реконструкції котельні (встанов-
лення котлів на альтернативному виді палива) та 
реконструкції даху корпусу міської амбулаторії і 
клінічно-діагностичної лабораторії «первинки».  
Для того, щоб прийом громадян не припинявся 
в умовах вимкнення світла, центральний корпус і 
міська амбулаторія оснащені генераторами. 

Закуплено будівельні матеріали для про-
ведення ремонтів відділень лікарні та міської 
амбулаторії. 

Лікарні виділено кошти з міського бюджету 
для придбання системи рентгенівської діа-
гностики (мамограф).  Цього року в лікарні 
вперше проведено операції методом сучас-
ної малотравматичної ендоскопічної хірургії, 
а також офтальмологічні операції.

Поряд із цим медзаклади покращують свою 
матеріально-технічну базу шляхом участі в 
міжнародних проєктах та завдяки допомозі  
міжнародних благодійних фондів і польських 
міст-партнерів. 

Зокрема, за програмою «Гуманітарна солі-
дарність», яку реалізував Міжнародний фонд 
«Відродження» за фінансової підтримки CARE 
Deutschland, для сільських амбулаторій при-
дбано 7 кардіографів. Гміна Бєрава надала для 
лікарні функціональні спеціалізовані меблі, а 
німецька клініка АСНЕN разом із Фондом роз-
витку кардіохірургії імені професора Збігнєва 
Релігі - неонатальні інкубатори для новонаро-
джених та крісла для пологів, медичні засоби 
(ліки) та перев’язувальні матеріали тощо.  

Сімейні лікарі проводять виїзні прийоми в 
селах громади. Жителі сіл також мають мож-
ливість купувати необхідні медикаменти в 
пунктах здоров’я (фельдшерських пунктах). 
По вулиці 1 Травня у місті Хмільнику відкрито 
відділення комунальної аптеки. 

- Здоров’я громади залежить і від решти 
чинників. Одним з них є  якість води, яку 
ми споживаємо. Чи працювали міські про-
грами для поліпшення водопостачання 
і водовідведення? Які ще головні заходи 
реалізовано в комунальній сфері?

- Вода – це життя. Тому в цьому році для від-
новлення водопровідних і каналізаційних ме-
реж КП «Хмільникводоканал» ми придбали 2 
ескаватора, обладнання для зварювання поліе-
тиленових труб великого діаметру та асфальто-
різ. За допомогою цього спецобладання відре-
монтовано водопровідні і каналізаційні мережі 
по вулицях Столярчука, 2 пров. Чайковського, 
частину мереж по вул. Пушкіна, вул. Котлярев-
ського, вул. 1-го Травня. І такі відновні роботи 
будемо продовжувати у прийдешньому році. 

Крім того, придбали 4 генератори для водо-
каналу, який є об’єктом критичної інфраструк-
тури і має працювати безперебійно, особливо 
в умовах вимкнення світла.   

Втім, не все із запланованого вдалося вико-
нати в комунальній сфері, але було оновлено 
тротуари по вул. Столярчука №1-12, №26-28, 
проведено реконструкцію електролінії та вла-
штування підземної кабельної лінії на терито-
рії міського парку, проведено мощення покрит-
тя на площі Перемоги та на частині проспекту 
Свободи,  проведено відновні роботи доріг  по 
вулицях Небесної Сотні, Комарова, Лисенка, 
Чайковського, Соборності, Пушкіна, шляхом 
співфінансування здійснено експлуатаційне 
утримання автодороги державного значення 
Т-06-10 «Любар-Хмільник-Лука-Барська-Бар-
Нова Ушиця» в межах міста Хмільник.

Працівники КП «Хмільниккомунсервіс» теж 
працювали з повною  віддачею для благо-
устрою громади. Їм ми завдячуємо за те, що 
наші вулиці, дороги і прибудинкові території 
прибиралися, квітли клумби та вивозилися 
тверді побутові відходи.   

     МИНУЛОГО РОКУ МИ МАЛИ ВІДНОСНО СПОКІЙНУ РЕАЛЬ-
НІСТЬ І МОГЛИ БАЧИТИ ЧІТКІ КОНТУРИ ДОСЯЖНИХ ЦІЛЕЙ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ СВОЄЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК.

    АЛЕ НА ПОЧАТКУ РОКУ СИСТЕМУ НАШИХ КООРДИНАТ  ЗА-
ГОСТРЕНО ЗМІНИЛА ВІЙНА. У ТАКИХ РЕАЛІЯХ НАБУЛИ НО-
ВОГО СЕНСУ КОРДОНИ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРШИХ ПОТРЕБ: ЯК 
ПРИХИСТИТИ ТИХ, ХТО В БІДІ, ДОПОМОГТИ ТИМ, ХТО ПОРЯД, 
ПІДСИЛИТИ ВІЙСЬКО, ВОЛОНТЕРСТВО, ЗНАЙТИ ДОДАТКОВІ 
РЕСУРСИ, СИЛИ І ЗАСОБИ, ЩОБ 24/7 БУТИ МІЦНИМИ, ЗГУР-
ТОВАНИМИ, ПРАЦЮВАТИ НА РЕЗУЛЬТАТ, НА ОДНУ ДЛЯ ВСІХ 
- ПЕРЕМОГУ. 

    ЯК ЖИВ ХМІЛЬНИК У НЕПРОСТИЙ ВОЄННИЙ ЧАС? ЩО У 
ЗВІТНОМУ РОЦІ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ В МАСШТАБІ ГРОМАДИ, 
А ЩО, З ОБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН, ТАК І НЕ БУЛО ВИКОНАНО? – 
НА ЦІ ТА ІНШІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРО ЗВІТНИЙ РІК РОБОТИ 
ВІДПОВІДАЄ МІСЬКИЙ ГОЛОВА МИКОЛА ЮРЧИШИН. 

Разом – для Перемоги
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- Питання безпеки особливо 
актуальне нині. Яким чином 
була підсилена робота струк-
турних підрозділів територі-
альної оборони і захисту, а 
також об’єктів критичної інф-
раструктури в умовах воєнно-
го часу?    

- На щастя, ми є тиловим міс-
том. Але маємо розуміти, що це 
все завдяки героїчним зусиллям 
наших ЗСУ, фінансових можли-
востей громад і волонтерських 
спільнот, які згуртовано підтриму-
ють військо і багато допомагають 
для Перемоги. Коштом міського 
бюджету (більше 2 млн. грн.) ми 
підтримали мобілізаційні заходи 
обласного територіального цен-
тру комплектування і соціальної 
підтримки, районну військову 
адміністрацію для виконання за-
вдань тероборони, батальйон 
тероборони, територіальну вій-
ськову частину, відділення СБУ, 
районний відділ поліції та місцеву 
пожежну частину.

Крім переліченого, значну част-
ку гуманітарної допомоги (майже 
96 тонн) ми мали змогу залучити 
від громад Польщі, Німеччини, 
Франції, Італії, Чехії та благодій-
них організацій і представництв 
(ООН ЮНІСЕФ, Міжнародної ор-
ганізації з міграції (МОМ), Благо-
дійного Фонду «Лікарі без кордо-
нів», Міжнародного благодійного 
фонду "Руки друзів", Міжнародної 
організації «Watermission»,  гу-
манітарної організації «People in 
need», Фонду «Східна Європа», 
Програми U-LEAD з Європою, 
Програми EGAP, МГО INTERSOS, 
БФ «МХП-Громаді» та інші). 

Гміна Бєрава (Польща), в якос-
ті допомоги, передала пожежний 
автомобіль, а Гміна Буско-Здруй 
доброчинним коштом купила авто 
підвищеної місткості (мінівен) 
OPEL ZAFIRA. Ці транспортні за-
соби вже працюють на потреби 
місцевих підрозділів охорони гро-
мадського порядку та цивільного 
захисту населення.   

Разом із Головним управлінням 
Нацполіції у Вінницькій області та 
районним відділом поліції ми по-
дбали про порядок і безпеку в на-
селених пунктах громади.  У рам-
ках проєкту «Поліцейський офіцер 
громади» в цьому році запрацюва-
ли поліцейські станції у селах Ко-
жухів, Порик та Великий Митник. 

  
- Війна і школа… Поняття зо-

всім несумісні. Але зараз це ре-
альність. Як із цими викликами 
справлялася громада – діти, 
батьки, учителі… влада? 

- Освіта здобувається в непро-
стий час. Ми маємо 19 закладів 
загальної середньої освіти, з яких 
- 14 ліцеїв, 4 гімназії та 1 початко-
ва школа. У закладах освіти пра-
цює 475 педагогів. 

На початку навчального року 
батьки і педради закладів освіти 
дійшли одностайності в питан-
ні навчального процесу та діти 
розпочали вчитися дистанційно. 
Більшість батьків (як показало 
опитування) підтримала саме та-
кий формат навчання, вважаючи, 
що так для дітей буде безпечніше. 

Але до мене з клопотаннями 
звернулися батьки, щоб їхні діти 
ходили до школи. Разом із дирек-
ціями, педагогами та батьками ми 
зробили все можливе, щоб хоч 
частково, але відновити очне на-
вчання. 

Від лютого місяця в міських 
дитсадках проживають пересе-
ленці (175 ВПО). Загалом у нашій 
громаді 13 закладів дошкільної 
освіти (ЗДО) та 7 закладів загаль-
ної середньої освіти з внутріш-
німи структурними дошкільними 
підрозділами. 

Ми розуміємо, що дитсадки 
мають працювати за профілем, 
а тому шукаємо варіанти можли-
вого переміщення родин ВПО в 
інші пристосовані для проживан-
ня приміщення. Я вдячний між-
народним доброчинним фондам 
та організаціям за постійну під-
тримку пунктів компактного по-
мешкання ВПО при наших закла-
дах дошкільної освіти  кухонними 
наборами, приладами побуту та 
продуктовими наборами.   

Але поряд із проблемами ма-
ємо результати. Це здобутки на-
ших випускників із ЗНО, які осо-
бливо втішають і дають надію 
на інтелектуальне майбутнє. 
Максимальний бал (200) із трьох 
предметів отримали 2 учнів, а з 
декількох предметів -  19 учнів. 
Загалом таких юних інтелектуалів 
по Україні - 510. 

Хмільницька громада є учасни-
цею проєкту ЮНІСЕФ «Громада, 
дружня до дітей та молоді» і завдя-
ки цьому було додатково залучено 
50 тис. доларів та цим коштом при-
дбано 16 інтерактивних панелей 
(шкільні дошки) для 4 навчальних 
закладів міста. Крім того, отримали 
шкільне приладдя на 19 тис. євро 
для дітей ВПО та учнів громади.  

176 дітей нашої громади з ро-
дин військових, малозабезпече-
них, багатодітних, а також учні, 
які досягли високих результатів у 
навчанні, відвідали місто-побра-
тим Криницю-Здруй (Польща) та 
разом із однолітками провели ко-
рисне дозвілля. 

- Індикатором захищеності у 
громаді є соціальна галузь. У 
реаліях воєнного часу на цей 
напрямок покладено особли-
ву відповідальність. Чи зуміли  
ми потурбуватися про тих, хто 
поряд і потребує нашої уваги? 

- Свої – для своїх! За таким 
принципом піклуємося про тих, 
хто поряд і потребує нашої учас-
ті. У громаді діють міські програ-
ми - «Добро» та «Програма під-
тримки учасників АТО/ООС, осіб, 
які беруть/брали участь в оборо-
ні, відсічі і стримуванні збройної 
агресії рф на території України, 
та членів їхніх сімей». Цими про-
грамами охоплено майже 9210 
жителів громади різних категорій, 
яким надано фінансову допомогу 
на суму 4,2 млн. грн. За 10 міся-
ців цього року всього на соціальну 
підтримку 15890 жителів громади 
спрямовано більш як 101 млн. 
грн. Це – пільги, субсидії, компен-
сації та соціальні допомоги.  

У терцентрі, який у воєнний час 
ще й став гуманітарним хабом 
для ВПО,  на обліку перебувають 
1077 громадян, які потребують 
догляду та соціально-побутової 

підтримки. Про цих людей разом 
із соціальними працівниками, де-
путатами та бізнесом ми турбує-
мося, відвідуємо та підтримуємо 
їх продуктовими наборами. Аби 
літні люди не залишалися сам 
на сам зі своїми думками в час 
війни, цього року ми започатку-
вали акцію «З добром для людей 
– задля перемоги». Вже видано 
750 наборів і до закінчення цього 
року ще плануємо доставити 250 
наборів продовольства. 

- Першим, хто відчиняє двері 
міськради, - Центр адмінпос-
луг. Тут все: і знання, і вміння, 
і бажання допомогти, і, зре-
штою, результат послуги та її 
доступність для відвідувачів. 
Чи йде ЦНАП шляхом реформ 
і цифровізації в цьому напрям-
ку, адже сучасні сервіси дозво-
ляють суттєво економити час і 
ресурси? Який формат доско-
налої роботи розглядається? 

- У серпні цього року місь-
ка рада утворила Управління 
«Центр  надання адміністратив-
них послуг» (раніше був відділ). 
До складу Управління увійшли: 
ЦНАП, відділ ведення реєстру те-
риторіальної громади та реєстра-
ційний відділ. Міський ЦНАП на-
дає 150 адмінпослуг і працює над 
тим, щоб коло послуг охоплюва-
ло все більше потреб хмільничан. 

У партнерстві з Міжнародним 
благодійним Фондом «Східна Єв-
ропа» ми реалізуємо програму 
«Електронне урядування задля під-
звітності влади та участі громади» 
(EGAP). Це дозволило нам отрима-
ти «Мобільний кейс» - портативне 
робоче місце для роботи фахівця 
ЦНАПу за місцем проживання гро-
мадян або ж перебування людини в 
лікарні, у закладі соціальної сфери 
тощо. Крім того, коштом проєкту ми 
отримали 5 зчитувачів ID-паспортів 
та 8 сканерів штрих-кодів. 

Придбано відповідне облад-
нання та в наступному році пла-
нуємо запровадити нові адмін-
послуги – виготовлення паспортів 
у вигляді ID-карток та закордон-
них паспортів. Одним словом - 
зробимо все, щоб жителі нашої 
громади відчули, що їм комфорт-
но, їм завжди допоможуть та фа-
хово проконсультують. 

- У час війни заклади культу-
ри теж тримають свій фронт, 
щоб безперервним був зв'язок 
народу із традиціями часу, зви-
чаями і суспільними цінностя-
ми. Чим особливо позначився 
цей рік на «культурній мапі» 
Хмільницької громади? 

- Бібліотекарі, клубні та музейні 
заклади, заклади позашкілля, се-
ред яких Центр дитячої та юнаць-
кої творчості, дитячо-юнацька 
спортивна школа та Хмільницька 
школа мистецтв, у цей непростий 
час не згорнули свою важливу мі-
сію, щораз продовжували нести 
Слово творчості, наснаги, любові 
до України, особливо для дітей. 

У нашій громаді не стихали 
пізнавальні зустрічі, патріотич-
ні флешмоби, лялькові вистави, 
арт-проєкти та виставки. 

Для дозвілля дітей у Будинку 
культури працюють 5 безоплат-
них гуртків (бального, сучасного і 

народного танців, образотворчого 
та декоративно-прикладного мис-
тецтва, драматичний гурток). У 
спортшколі діють спортивні секції 
з боксу, вільної боротьби, волей-
болу, гандболу, легкої атлетики, 
настільного тенісу, футболу та 
шахів. У Центрі дитячої та юнаць-
кої творчості функціонують гуртки 
«Школа журналістики», «Юний 
ерудит», «Паперопластика», 
«Текстиль-дизайн», «Моделюван-
ня іграшок-сувенірів», «Творча 
майстерня відеографії», «Авіамо-
делювання», «Автомоделюван-
ня» та багато інших гуртків для 
розвитку талантів дітей та молоді.  

Культпрацівники активно ре-
алізують волонтерські проєкти 
на підтримку ЗСУ.  До прикладу, 
провели акцію «Від митця - до 
людини - для перемоги», під час 
якої виручені кошти від продажу 
картин були перераховані захис-
никам України. Цим часом завер-
шується збір коштів для закупівлі 
дрона ЗСУ. Тут внесок всіх і кож-
ного, хто відвідував концерти, ак-
ції та заходи, що були організова-
ні культпрацівниками.   

За підтримки Програми EGAP у 
Будинку культури облаштовуєть-
ся Центр громадської активності. 
Це буде майданчик для дискусій, 
дебатів, форумів, зустрічей, різ-
них заходів, які ще більше єдна-
тимуть нашу громаду.  

Грудень – час зимових свят. І 
як би тривожно в нас не було на 
серці, діти чекають ялинки. Хтось 
поділяє цю думку, хтось проти, 
мовляв будемо святкувати після 
перемоги. Але для кого ми стара-
ємося?! Для кого живемо?! Зара-
ди кого стоять наші воїни міцним 
непорушним щитом?! – Заради ді-
тей! Тож цього року ялинка буде, 
але без традиційного масового 
відкриття, бо найперше дбаємо 
про безпеку! Не можна відібрати 
в дітей енергію свята. Це зігріва-
тиме їх впродовж життя, та й нам, 
дорослим, важливо підтримувати 
один одного з надією на Перемогу.

- І наостанок. Миколо Васи-
льовичу, 2022 рік добігає до 
свого фінального часу. На чому 
Ви ще закцентували б увагу?      

- Ми прожили непростий рік. 
Були разом у хвилини тривог і  
скорботи, у час викликів та бо-
ротьби, але не втратили людя-
ності за жодних обставин. Бере-
гли і будемо завжди захищати 
своє, бо йдемо шляхом Правди, 
Волі та Перемоги. 

Українці вміють співчувати, під-
тримати у потребі та серцем до-
помогти. 

 Я щиро вдячний своїй коман-
ді, колективу міської ради, де-
путатам, виконкому, бізнесу, во-
лонтерам і всім щирим людям за 
єдність, згуртованість і суспільну 
злагоду.  

Вдячний усім, хто допомагає 
Україні, хто працює заради нашої 
перемоги! 

Слава всім, хто воює за неза-
лежність! Вічна пам'ять кожному 
українцю, чиє життя забрала війна! 

Планів на прийдешній рік – бага-
то!  Усі  вони – для громади та до-
бробуту кожного! Зробимо разом 
більше! Разом – для ПЕРЕМОГИ!

Спілкувалася 
Наталія МАЗУР

«МИ НЕ ОБИРАЄМО ЧАС, В ЯКОМУ НАМ ЖИТИ, 
АЛЕ ЗАВЖДИ МАЄМО ВИБІР ЯКОЮ 

ДОРОГОЮ ЖИТТЯ НАМ ЙТИ»
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Пункт незламності – це приміщен-
ня будівлі (споруди) або спеціально 
зведений намет, або  транспортний 
засіб, які передбачені для тимчасо-
вого перебування людей та в яких 
створено і підтримуються умови, мі-
німально необхідні для збереження 
життя і здоров’я населення в разі по-
рушення сталої роботи систем жит-
тєзабезпечення.

Види пунктів незламності: стаці-

онарний (розміщений у приміщенні 
будівлі або споруди) та мобільний 
(розгортається на базі намету або 
транспортного засобу.

Пункти незламності функціонують 
у цілодобовому режимі або за графі-
ком, визначеним Комісією з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, за винятком 
пунктів незламності, розгорнутих у 
приміщеннях суб’єктів господарю-

вання приватної форми власності, 
графік яких визначається власником 
або орендарем об’єкта.

Робота пунктів незламності від-
окремлюється від роботи пунктів по 
допомозі безпритульним.

Припинення роботи пунктів не-
зламності здійснюється в разі забез-
печення сталої роботи систем життє-
забезпечення за рішенням суб’єкта, 
який організовував розгортання та 
забезпечує його функціонування, з 
інформуванням населення про за-
вершення роботи.

Відповідно до розпоряджен-
ня міського голови від 28.11.2022 
№514-р «Про створення та порядок 
функціонування «Пунктів незламнос-
ті» на території Хмільницької міської 
територіальної громади» Пункти не-
зламності будуть розгорнуті:

1.Заклад дошкільної освіти 
№3 (ясла-садок) «Сонечко» - 
м.Хмільник, вул. Пушкіна,87;

2.Заклад дошкільної освіти 
№7 (ясла-садок) «Ромашка» - 
м.Хмільник, вул. Пушкіна,79;

3. Ліцей №3 – м.Хмільник, вул. 
Некрасова,3;

4. Широкогребельський лі-
цей Хмільницької міської ради – 
с.Широка Гребля, вул. Центральна,73а;

5. Журавненський ліцей Хміль-
ницької міської ради – с.Журавне, 
вул. Центральна,29;

6. Кожухівський ліцей Хміль-
ницької міської ради – с.Кожухів, 
вул. Шляхова,26;

7. Шевченківський ліцей Хміль-
ницької міської ради – с.Шевченка, 
вул. Шкільна,36.

Разом ми все здолаємо!

Де шукати пункти незламності 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Хмільницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Хмільницької міської територі-
альної громади в сумі 414840300 гривень, у тому 
числі доходи загального фонду бюджету – 407152400 
гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 
7687900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішен-
ня;

видатки бюджету в сумі 414840300 гривень, у 
тому числі видатки загального фонду бюджету – 
402152400 гривень та видатки спеціального фонду 
бюджету – 12687900 гривень згідно з додатком 3 до 
цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Хміль-
ницької міської територіальної громади у сумі 5000000 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Хміль-
ницької міської територіальної громади у сумі 5000000 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету 
Хмільницької міської територіальної громади у розмірі 
1000000 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків 
загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Хмільницької міської те-
риторіальної громади у розмірі 1500000 гривень, що 
становить 0,4 відсотків видатків загального фонду 

бюджету Хмільницької міської територіальної грома-
ди, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним 
розпорядникам коштів бюджету Хмільницької міської 
територіальної громади на 2023 рік у розрізі відпові-
дальних виконавців за бюджетними програмами згід-
но з додатком 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти 
згідно з додатком 5 до цього рішення.

Отримати бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади базову дотацію в сумі 33391200 гривень.

Отримати бюджету Хмільницької міської територі-
альної громади освітню субвенцію з державного бю-
джету місцевим бюджетам в сумі 99166300 гривень.

Отримати бюджету Хмільницької міської терито-
ріальної громади з Вінницького обласного бюджету 
іншу субвенцію з місцевого бюджету в сумі 101600 
гривень.

Отримати бюджету Хмільницької міської терито-
ріальної громади від Війтівецької сільської територі-
альної громади іншу субвенцію з місцевого бюджету в 
сумі 240970 гривень. 

4. Затвердити  на 2023 рік обсяги капітальних вкла-
день у розрізі інвестиційних проектів згідно з додат-
ком 6 до цього рішення.

5. Затвердити на 2023 рік розподіл витрат бюджету 

Хмільницької міської територіальної громади на реа-
лізацію галузевих програм, затверджених міською ра-
дою у сумі 80642150 гривень згідно з додатком 7 до 
цього рішення.

***
15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 

року.

16. Додатки №1-7 до цього рішення є його 
невід’ємною частиною.

17. На виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного 
кодексу України та  Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» опублікувати це рішення у  ви-
значені терміни.

18. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію міської ради з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бю-
джету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, 
інвестиційної та регуляторної політики (голова Юрій                         
КОНДРАТОВЕЦЬ).

Міський голова                 Микола ЮРЧИШИН  

*** із повним текстом рішення та додат-
ками до нього можна ознайомитися на офі-
ційному вебсайті Хмільницької міської ради                                
rada.ekhmilnyk.gov.ua  та в організаційному від-
ділі міської ради.

02537000000
Код бюджету  Р І Ш Е Н Н Я               

Хмільницької міської ради 8 скликання №1503 від 23 грудня 2022 року
«Про бюджет  Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік»

З 1 січня – зміни у виплатах 
державних допомог

Із 1 січня 2023 року буде продо-
вжена автоматична виплата дер-
жавних допомог, без звернення 
громадян лише особам, які прожи-
вають на території територіаль-
них громад, де ведуться воєнні 
(бойові) дії або які перебувають 
в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні).

Іншим особам виплата держав-
них соціальних допомог, які про-
довжено автоматично без звер-
нення громадян, проводиться до 
31 грудня 2022 р. включно.

Це визначено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 15 листо-
пада 2022 р. №1320 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України щодо призначення 
окремих видів державної допомоги 
та соціальних стипендій».

Важливо:
Отримувачам допомог, які не про-

живають у територіальних громадах, 
де ведуться бойові дії, або перебу-
вають у тимчасовій окупації, яким 
виплати продовжені автоматично, у 
січні 2023 року необхідно звернутися 
до Управління праці та соціально-
го захисту населення Хмільницької 

міської ради.
Це такі отримувачі допомоги:
- малозабезпечені сім’ї;
- громадяни, які отримують до-

помогу особі, яка проживає разом з 
особою з інвалідністю I чи II групи 
внаслідок психічного розладу;

- громадяни, які отримують допо-
могу дітям, батьки яких ухиляються 
від сплати аліментів;

- внутрішньо переміщені особи;
- особи, які отримують допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю (їхні законні 
представники).

Пропонуємо скористатися по-
слугою та записатися на прийом 
безпосередньо в Управлінні праці 
та соціального захисту населен-
ня Хмільницької міської ради або 
ж за номером телефону: (04338) 
2-21-30.

Ми цінуємо ваш і свій час та наго-
лошуємо, що прийом громадян про-
водиться за попереднім записом.

За більш детальним роз’ясне-
нням, будь ласка, звертайтеся за 
адресою: м.Хмільник, 2-й провулок 
Пушкіна, 8, каб. 1 та 2 або номером 
телефону: (04338) 2-33-72.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17 грудня 2022 року №1401 в населених пунктах розгорнуто 
пункти незламності в разі загрози та/або виникнення над-
звичайних ситуацій, пов’язаних з припиненням (порушен-
ням) роботи систем централізованого водопостачання, 
водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання (в осін-
ньо-зимовий період) в умовах воєнного стану.

Після початку повномасштабної 
війни багато публічних службов-
ців, місце роботи яких залиши-
лося на окупованих територіях, 
втратили можливість працювати 
попри те, що вони досі на своїх 
посадах. Хоча держава підтримує 
внутрішньо переміщених осіб, такі 
державні службовці чи працівни-
ки місцевої влади залишаються 
без можливості знайти заробіток, 
не порушуючи водночас антико-
рупційні вимоги.

Після внесення змін до Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції» щодо осо-
бливостей застосування законодавства 
у сфері запобігання корупції в умовах 
воєнного стану Національне агентство з 
питань запобігання корупції підготувало 
роз’яснення про сумісництво та суміщен-
ня.

Що змінилося?
Тепер публічні особи можуть займа-

тися іншою оплачуваною діяльністю за 
умови, що вони:

- у відпустці без збереження заробіт-
ної плати;

- у простої.
Ви можете починати працювати на ін-

шій роботі вже з першого дня відпустки 
без збереження заробітної плати чи пер-
шого дня простою.

Зверніть увагу, що посадовцям у від-
пустці та простої дозволяється отриму-
вати дохід лише від:

юридичних осіб приватного права або 
фізичних осіб — підприємців, стосовно 
яких відповідні державні службовці та 
посадові особи місцевого самоврядуван-
ня протягом останнього року не здійсню-
вали повноваження з контролю, нагляду 
або підготовки чи прийняття відповідних 
рішень щодо діяльності цих юридичних 
осіб або фізичних осіб — підприємців

Тобто, якщо Ви у простої чи у відпустці 
за власний рахунок займати посади в ор-
ганах державної влади або органах міс-
цевого самоврядування Ви не можете.

Важливо: після повернення до ро-
боти на публічній службі протягом 15 
робочих днів із дня припинення про-
стою або закінчення відпустки поса-
довець має звільнитися з цієї роботи.

Передбачені антикорупційним зако-
нодавством обмеження продовжують 
поширюватися на високопосадовців. А 
саме:

- державних службовців категорії «А»;
- посадових осіб місцевого самовряду-

вання, посади яких віднесені до першої 
— третьої категорій;

- усіх інших осіб, визначених у п. 1 ч. 
1 ст. 3 Закону України «Про запобігання 
корупції».

Роз’яснення про сумісництво 
та суміщення


