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МОЄ МІСТО -                                    
   ХМІЛЬНИК

ЛІТО -  ПОРА ГОСПОДАРНОСТІЛІТНІЙ БЛАГОУСТРІЙ

 Літо – найкраща пора для відпочинку, але не для господарників. У цей «гарячий» період треба вирішити чимало, виконати ще більше, щоб 
підготуватися до викликів зими і обставин часу. Тож у курортному Хмільнику на повну «кипить» робота: на підприємствах, установах та організаціях 
проводяться активні фази ремонтів приміщень, благоустрою територій та закладів масового відпочинку. 

ПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК 
Міський голова Сергій РЕДЧИК: 

	 Цього	 року	 ми	 взяли	 послідовний	 курс	 на	
комфортне	 відродження	 головної	 відпочинкової	
території	 нашого	 міста	 –	 центрального	 парку.	 І	
вже	 навесні	 балансоутримувач	 парку	 –	 комуналь-
не	 підприємство	 «Хмільниккомунсервіс»	 через	
систему	електронних	закупівель	«ProZorro»	оголо-
сило	 про	 проведення	 допорогової	 закупівлі	 щодо	
реконструкції	 та	 поліпшення	 екологічного	 ста-
ну	 ставка	 з	 відновленням	 прибережної	 території	
в	 міському	 парку	 ім.Т.Г.Шевченка.	 Проводиться	
відповідний	комплекс	робіт,	після	завершення	яко-
го	 планується	 укріплення	 берегів	 цього	 водного	
об’єкта,	 проведення	 заходів	 із	 благоустрою	 біля	
нього	 –	 облаштування	 тротуару	 зі	 зручними	 лав-
ками,	 встановлення	 фонтану,	 декоративного	 буди-
ночка	для	птахів,	урн	для	сміття	тощо.	В	об’єктиві	
уваги	 міської	 влади	 перебуває	 і	 цілісна	 територія	
парку.	 Для	 цього	 проводяться	 консультації	 із	
архітекторами-практиками	 на	 предмет:	 створення	

постійно	діючих	атракцій	для	діток	–	 ігрових	пло-
щадок,	облаштування	місць	для	катання	на	роликах,	
самокатах,	велосипедах;	відпочинкових	зон	для	лю-
дей	 похилого	 віку	 та	 батьків,	 які	 прогулюються	 із	

колясками,	тротуарних	доріжок,	збереження	старих	
дерев,	які	влітку	дають	прохолоду	та	забезпечують	
затишок	 від	 пекучого	 сонця,	 а	 також	 висадження	
квітів	та	кущових	рослин.

 

ДЕКОРАТИВНІ КВІТНИКИ – 
НОВИНКА ДЛЯ МІСТА 

 Цього літа наше місто також оновилося 
декоративними квітниками,  із вічнозеленими куща-
ми самшиту. І хоч їх установлено лише в центрі, без 
сумніву, це додає курорту європейського іміджу. 

	 Конструкційні	 матеріали	 придбані	 кош-
том	 бюджету	 міста	 через	 систему	 електронних	
закупівель	«ProZorro»	на	виконання	міської	Програ-
ми	розвитку	житлово-комунального	господарства	та	
благоустрою	міста	Хмільника	на	2017	рік.
	 Майстри	 міського	 озеленення	 території	
найбільше	переймаються	тим,		щоб	і	хмільничани,	і	
гості	курортного	міста	дбайливо	ставилися	до	їхньої	
праці,	не	нищили	вкорінені	саджанці,	при	нагоді	по-
господарськи	доглядали	за	ними.
	 І	 ми	 сподіваємося,	 що	 за	 умови	 належної	
доглянутості	декоративні	квітники	із	кущовим	сам-
шитом	 додаватимуть	 місту	 особливого	 життєвого	
декору,	 створюватимуть	 позитивний	 імідж	 нашій	
унікальній	курортній	території.

По-господарськи спекот-
но і на території дитячо-
юнацької спортивної шко-
ли. Коштом бюджету міста 
фарбуються тренувальні та 
кабінетні приміщення, прово-
диться капітальний ремонт 
каналізаційної системи закла-
ду, здійснюється облаштування 
приміщення для медпункту. Осо-
бливо втішає погляд нещодавно 
завершений після реконструкції 
спортивний майданчик для 
ігрових видів спорту та міні-
футболу зі штучним покриттям, 
що розташований на території 
дитячо-юнацької спортивної 
школи. 
-	Ще	у	жовтні	минулого	року	ми	

розпочали	роботи	з	реконструкції	
цього	об’єкта,	однак	через	погодні	
умови	 були	 змушені	 скоригува-
ти	 графік	 на	 2017	 рік.	 Підрядну	
організацію	 обирали	 публічно,	
через	 систему	 електронних	
закупівель	 «ProZorro».Днями	
підписані	документи	щодо	прий-
няття	майданчика	на	баланс	спор-
тшколи.	 Загальний	 фінансовий	
ресурс	 будівельних	 робіт	 на	
цьому	 об’єкті	 склав	 до	 1	 млн.	
грн.	 із	 бюджету	 міста.	 Офіційне	
відкриття	 об’єкта	 плануємо	 до	
Дня	 фізичної	 культури	 та	 спор-
ту	 міської	 ради	 та	 очікуємо,	 що	
хмільничани	 будуть	 дбайливі	 у	
користуванні	 ним,	 -	 каже	 дирек-
тор	ДЮСШ	Микола	Бабюк.		

СПОРТМАЙДАНЧИК - ДЛЯ ХМІЛЬНИЧАН   РЕМОНТ ДОРОГИ ПО 
ІВАНА БОГУНА 

 21	 липня	 розпочалися	 ро-
боти	 із	 реконструкції	 частини	 до-
роги	 по	 вулиці	 Івана	 Богуна	 в	
місті	 Хмільнику.	 Роботи	 виконує	
ТОВ	 «Віндор»	 –	 переможець	

публічної	 закупівлі,	 яке	 за	 до-
говором	 підряду	 зобов’язується	
здійснити	 обумовлений	 ком-
плекс	 робіт	 у	 63-денний	 термін.
	 Ремонтні	 роботи	 варту-
ватимуть	 міському	 бюджету	 по-
над	 одинадцять	 мільйонів	 гри-
вень.	 Дорога	 буде	 відремонтована	
від	 повороту	 до	 залізничного	
вокзалу	 до	 виїзду	 з	 міста.	 	 На	
відремонтованій	 дорозі	 буде	 нане-
сена	дорожня	розмітка,	установлені	
дорожні	 знаки	 і	 тротуарні	 урни.

– Наш парк має стати 
найкомфортнішою і безпечною зо-
ною відпочинку в різні пори року – 
візитівкою курорту Хмільник. Над-
звичайно приємно, що в питанні 
відродження паркової території 
ми маємо не лише однодумців, але й 
професіоналів в цій царині справи. Я 
щиро дякую пані Олені Гнєзділовій 
– ландшафтному архітектору із 
Києва, за професійну увагу до нашо-
го міста, за фахові поради щодо по-
кращення паркової інфраструктури,  
підготовку ескізних напрацювань у 
частині довершення мікроклімату 
тиші, створення затишку і краси у 
Хмільницькому парку,	 –	 	 стверджує	
міський	голова	Сергій	Редчик.
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      ХМІЛЬНИК - МІСТО ДОЗВІЛЛЯ ТА АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 

       КУПАЛЬСЬКЕ СВЯТО: ІЗ НАРОДНИМИ ТРАДИЦІЯМИ
 7 липня 2017 року в	 міському	
парку	 культури	 і	 відпочинку	 імені	
Т.Г.Шевченка	 	 відбулося	 свято	 Івана	
Купала	 -	 одне	 з	 найулюбленіших	 свят		
хмільничан	та	гостей	міста-курорту.

	 Концертно-розважальну	 про-
граму	наймасовішого	загальноміського	
заходу	 забезпечили:	 академічний	
ансамбль	 пісні	 і	 танцю	 «Поділля»	
Вінницької	 	 обласної	 філармонії,	

фольклорний	 гурт	 «Рута-м’ята»	
(керівник	 Ірина	 Кравець);	 учасники	
зразкової	 вокальної	 студії	 «Весел-
ка»	 Хмільницької	 школи	 мистецтв	
(керівник	 Тетяна	 Наумчак);	 Світлана	

Мізяківська;	 Денис	 Пальонко;	 	 дует	
«Родина»	 у	 складі	 Альони	 Деркач	 та	
Дарії	 Владики;	 показ	 зачісок	 від	 уче-
ниць	ДПТНЗ	“Хмільницький	аграрний	
центр	професійно	–	технічної	освіти»;	

місцеві	 виконавці	 та	митці	Олександр	
Захаров,	Віктор	Бойко,	Оксана	Гавура,	
Юля	Філінська,	Богдан	Тарасюк.
	 Присутні	 на	 святі	 слухали	
українські	 пісні,	 діти	 брали	 активну	
участь	у	цікавих	конкурсах	та	розвагах.	
Проводились	різноманітні	конкурси	як	
для	наймолодших	учасників,	так	 і	для	
дорослих	хлопців	та	дівчат.	
	 Хлопці	 вправлялися	 у	 спор-
тивних		та	силових	змаганнях,	дівчата	

міряли	довжину	свого	волосся.
	 Дітей	 надзвичайно	 втішало	
різноманіття	 ігрових	 майданчиків,	 ка-
руселей,	 батутів,	 яскравих	 іграшок,	
солодощів	та	цікавих	дрібничок.
	 Купальське	 святкування	 завер-
шилося	ламанням	гілочок	верби	–	Ма-
рени	 на	 згадку	 про	 свято,	 а	 також	 за-
паленням	 традиційного	 вогнища,	 що	
за	давнім	звичаєм	віщує	оновлення	та	
очищення	до	наступного	року.

 Упродовж	 10	 –	 23	 липня	 на	
території	 центрального	 військового	
клінічного	 санаторію	 «Хмільник»	
діяв	 «Патріотично-виховний	 дитячий	
літній	 наметовий	 табір	 відпочинку	
«Українські	патріоти».	
	 Такий	 різновид	 дитячо-
го	 літнього	 відпочинку	 вже	 втретє	
успішно	 практикується	 	 у	 нашому	
місті	 з	 метою	 орієнтування	 учнівської	
молоді	 до	 активного	 дозвілля,	 роз-
витку	 патріотичної	 свідомості	 і	
відповідальності,	навчання	діям	у	над-
звичайних	 ситуаціях,	 популяризації	
кращих	національних	традицій.
	 Учасниками	 табору	 були	 діти,	
переміщені	 з	 тимчасово	 окупованої	
території	 України	 та	 зони	 проведення	
АТО,	 діти,	 батьки	 яких	 беруть	 участь	
в	 АТО,	 діти-сироти,	 діти,	 позбавлені	
батьківського	 піклування,	 діти	 з	
багатодітних	сімей,	обдаровані	діти.		 	
												Діяльність	табору	профінансована	
коштом	бюджету	міста	в	 сумі	12,0	 ти-
сяч	гривень.
	 Чим	 же	 запам’яталася	 ця	
табірна	 зміна	 для	 її	 учасників?	 Най-
перше	 –	 пізнавальними	 зустрічами	

із	 представниками	 особового	 скла-
ду	 	 Хмільницького	 районного	 секто-
ру	 ГУ	 ДСНС	 України	 у	 Вінницькій	
області,	 змістовним	 заняттями	 із	 ос-
нов	 вогневої	 підготовки,	 проведени-
ми	 військово-патріотичним	 клубом	
«Гвардія».	Неймовірно	 захоплюючими	
для	 хмільницької	 молоді	 також	 стали	
зустрічі	із	активістами	ГО	«Лютич»,	які	
навчали	основам	рукопашного	бою,	так-
тики,	роботи	зі	зброєю	та	тактичної	ме-
дицини.	Юнаки	та	дівчата	активно	до-
лали	смугу	перешкод,	відпрацьовували	
навички	пересування	зі	 зброєю,	 засто-
совуючи	 різні	 тактики	 наступальних	
дій,	пересування	в	лісовій	місцевості.
	 Зі	 спостережливістю,	 непри-
хованою	 цікавістю	 та	 увагою	 юні	
хмільничани	 сприймали	 інструктивні	
заняття	 з	 питань	 надання	 первинної	
медичної	допомоги	та	дізнавалися	тео-
ретичним	 і	практичним	основам	спор-
тивного	туризму.
	 У	колі	дружнього	відпочинку	й	
теплої	розмови	учасники	табірної	зміни	
об’єднувалися	 за	 українською	 піснею,	
підтримуючи	 національні	 традиції	 і	
звичаєву	культуру.

 16	липня	своє	професійне	свято	відзначали		бухгалтери.	За	цієї	нагоди	
в	залі	засідань	міської	ради	відбулися	урочистості,	в	ході	яких	бухгалтери	при-
ймали	вітання	від	міського	голови	Сергія	Редчика.

«Професія бухгалтера – надзвичайно відповідальна на усіх рівнях посад. Нехай 
щодень Вас супроводжує успіх, ніколи не турбує нестача, і завжди буде при-
бутковим баланс життєвих сил, гармоній та надій на краще. Добрих статків 
Вам у житті: здоров’я, щастя, довголіття!»,	–	сказав	міський	голова,	вітаючи	
зі	святом.
											Сергій	Борисович	відзначив	подяками	кращих	працівників	бухгалтерської	
служби	міста	та	вручив	їм	квіти.
						Музичний	настрій	цьому	святу	створили	вокальні	композиції	у	виконанні	
родинного	 дуету	 Юлії	 та	 Ангеліни	 Мединських,	 Аліни	 Лукашук,	 Аліни	
Рачинської	(викладач	КПНЗ	Хмільницька	школа	мистецтв	–	Тетяна	Наумчак).

БУХГАЛТЕРАМ - НАШІ ВІТАННЯ ТАБІРНА ЗМІНА ХМІЛЬНИЦЬКИХ ПАТРІОТІВ

 Запрошуємо хмільничан до активної 
участі в голосуванні за громадські про-
екти. Голосування триватиме  з 11 по 
27 серпня 2017 року на офіційному веб-
сайті міста ekhmilnyk.gov.ua та у Центрі 
надання  адміністративних послуг у 
м.Хмільнику (вул.Столярчука,10). 
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	 За	І	півріччя	2017	року	дохідна	
частина	 бюджету	 загального	 фон-
ду	 	 склала	 106190,0	 тис.	 грн.,	 з	 них	
міжбюджетні	трансферти	59181,2	тис.	
грн.,	податки	та	інші	платежі	–	47008,8	
тис.	гривень.	Рівень	виконання		пода-
ткових	 платежів	 до	 річного	 плану	 (зі	
змінами)	 становить	 56,8	 відсотка.	 До	
спеціального	 фонду	 міського	 бюдже-
ту	надійшло	1544,7	тис.	грн.,	з	них	до	
бюджету	розвитку	залучено	412,2	тис.	
гривень.

		 Видатки	 бюджету	 міста	
Хмільника	 за	 січень	 –	 червень	 2017	
року	 проведені	 в	 сумі	 92419,5	 тис.	
гривень.	Рівень	виконання	до	річного	
плану	 (зі	 змінами)	 становить	 39,7	
відсотка.	 Видатки	 загального	 фонду	
міського	бюджету	становлять	89315,6	
тис.	 грн.,	 	 спеціального	 фонду	 –	
3103,9	тис.	гривень.	Із	загального	об-
сягу	видатки	за	захищеними	статтями	
проведені	в	сумі	87779,1	тис.	грн.,	що	
становить	98,3	відсотка	видатків.

    ХМІЛЬНИК - ДЛЯ  АКТИВНОЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

   СЕСІЙНІ ЗАСІДАННЯ АДМІНКОМІСІЯ
	 18	 липня	 2017	 року	 міський	
голова	Сергій	Редчик	провів	пленарне	
засідання	39-ї	позачергової	сесії	міської	
ради	 7	 скликання.	 Цього	 дня	 в	 залі	
зареєструвався	21	депутат	міської	ради.
	 З а г а л о м	
місцеві	 обранці	
розглянули	 5	 пи-
тань	 порядку	 ден-
ного.
	 П е р ш и м	
питанням	в	порядку	
денному	 депутати	
заслухали	 проект	
рішення	 про	 вне-
сення	змін	до	Про-
грами	забезпечення	
населення	 якісною	
питною	 водою	 на	
2013-2020рр.	 для	
недопущення	 по-
вного	 зупинення	
водопостачання	 населенню	 та	 уста-
новам	 міста.	 Це	 питання	 традиційно	
викликало	жваве	обговорення	та	бурх-
ливу	 дискусію	 серед	 депутатів,	 які	
звернули	увагу	на	те,	що	відповідними	
рішеннями	міської	ради	вони	не	впер-
ше	 надавали	фінансову	 підтримку	ДП	
«Хмільникводоканал»	 і	 загальна	 сума	
цієї	підтримки	становить	близько	3	млн.	
грн.	Відповіді	на	запитання,	які	хвилю-
ють	 депутатський	 корпус,	 надав	 в.о.	
начальника	 ДП	 «Хмільникводканал»	
Петро	 Загородній.	 Звучали	 пропозиції	
депутатів	 щодо	 проведення	
фінансового,	екологічного	та	комплекс-
ного	аудиту	підприємства.	Врешті	була	
підтримана	 узагальнена	 пропозиція	
щодо	 проведення	 фінансового	 аудиту	
ДП	 «Хмільникводоканал»	 до	 1	 грудня	
2017	року.
	 Для	 вирішення	 питання	 щодо	

встановлення	 сортувальної	 лінії	 твер-
дих	 побутових	 відходів	 на	 полігоні	
міста	 Хмільника	 депутати	 затвердили	
внесення	змін	та	доповнень	до	міської	
Програми	розвитку	житлово-комуналь-

ного	господарства	та	благоустрою	міста	
Хмільника	 на	 2017	 р.,	 що	 передбачає	
придбання	 сортувальної	 лінії	 ТПВ	 з	
пакувальними	пресами,	залізобетонних	
плит	 для	 облаштування	 технологічної	
площадки	 на	 території	 полігону	 ТПВ	
та	збірно-розбірного	ангару	для	обслу-
говування	полігону	ТПВ.
	 З	 метою	 реконструкції	 будівлі	
колишньої	котельні	під	реабілітаційний	
центр	 для	 учасників	 АТО	 по	 вул.	
Декабристів,	13	та	придбання	для	нього	
обладнання	 та	 інвентаря	 депутати	 пе-
редбачили	у	міській	цільовій	Програмі	
регулювання	 земельних	 відносин	 та	
управління	 комунальною	 власністю	
у	 місті	 Хмільнику	 на	 2017-2020	 роки	
кошти	в	сумі	1,287	тис.	грн.,	які	мають	
надійти	у	вигляді	субвенції	з	державно-
го	бюджету	місцевому	бюджету.
	 Для	 проведення	 поточного	 ре-

монту	 доріг	 та	 тротуарів,	
реконструкції	дороги	по	вул.	
Пирогова	 та	 частини	 дороги	
по	вул.	Меморіальна	від	вул.	
Пушкіна	 до	 вул.	 Літописна	
депутати	 внесли	 зміни	 до	
міської	 Програми	 утриман-
ня	 дорожнього	 господарства	
міста	 Хмільника	 на	 2016-
2017	 роки	 і	 передбачили	
кошти	 з	міського	 бюджету	 в	
сумі	понад	7	млн.	грн.	за	ра-
хунок	зменшення	видатків	по	
інших	заходах	цієї	ж	програ-
ми.
	 Депутатський	 	 кор-
пус	 після	 активної	 дискусії	
підтримав	 внесення	 змін	 до	
рішення	28	сесії	міської	ради	
7	скликання		від	22.12.2016р.	
№643	 «Про	 бюджет	 міста	
Хмільника	на	2017		рік»	для	
забезпечення	 фінансування	
вищезазначених	 змін	 до	
міських	програм.

 

БЮДЖЕТ МІСТА

	 При	 виконавчому	 комітеті	
міської	 ради	 утворений	 колегіальний	
орган	 –	 адміністративна	 комісія,	 що	
уповноважена	розглядати	і	вирішувати	
справи	 про	 адміністративні	 правопо-
рушення.
	 Упродовж	 1	 півріччя	 2017	
року	 адміністративна	 комісія	 про-
вела	 11	 засідань,	 розглянула	 27	
адміністративних	 справ	 та	 винесла	
постанови	про	накладення	штрафів	на	
загальну	суму	1802	грн.
	 Слід	зауважити	про	те,	що,	як	
і	 минулоріч,	 найбільш	 поширеного	
застосування	 мають	 громадські	 по-
рушення	 державних	 стандартів,	 норм	
і	 правил	 у	 сфері	 благоустрою	 насе-
лених	 пунктів,	 правил	 благоустрою	
територій	населених	пунктів	тощо.
	 Принагідно	зазначимо	і	про	те,	
що,	 на	 разі,	 на	 офіційному	 веб-сайті	
міста	 оприлюднений	проект	 рішення,	
яким	 пропонується	 затвердити	 По-
ложення	про	 громадський	контроль	у	
сфері	 благоустрою	 міста	 Хмільника,	
а	 також	 Методику	 відбору	 громадсь-
ких	інспекторів	благоустрою	території	
міста	 Хмільника	 та	 оцінки	 їхньої	
діяльності.
	 Громадські	 інспектори	 за	
сферою	 діяльності	 контролювати-
муть	 виконання	 комплексу	 робіт	 із	
інженерного	 захисту,	 розчищення,	
осушення	 та	 озеленення	 території,	
заходів	 із	 покращання	 мікроклімату,	
санітарного	 очищення,	 зниження	

рівня	 шуму	 тощо	 на	 території	 міста,	
належного	утримання	і	охорони,	ство-
рення	умов	для	захисту	і	відновлення	
сприятливого	для	життєдіяльності	лю-
дини	довкілля.
	 Якщо	 головний	 виконавчий	
орган	 міської	 ради	 підтримає	 пропо-
нований	 проект	 рішення,	 буде	 утво-
рена	 комісія	 з	 відбору	 громадських	
інспекторів	 та	 з	 1	 серпня	 –	 оголоше-
ний	 конкурс	 із	 відбору	 громадських	
інспекторів.
	 Проект	рішення	ініційовано	до	
розгляду	 та	 затвердження	 громадсь-
кою	 радою	при	 виконавчому	 комітеті	
міської	 ради	 в	 рамках	 реалізації	 про-
екту	 «Формування	 безпечного	 сере-
довища:	спільна	справа	поліції	та	гро-
мади»,	 що	 виконується	 громадською	
організацією	«ПРАВО»	в	партнерстві	з	
Хмільницьким	відділом	поліції	Голов-
ного	управління	національної	поліції	у	
Вінницькій	 області	 та	 Хмільницькою	
міською	 радою	 в	 рамках	 програмної	
ініціативи	 «Права	 людини	 та	 право-
суддя»	 за	 підтримки	 Міжнародного	
фонду	«Відродження».
	 Метою	 проекту	 є	 форму-
вання	 сталих	 зв’язків	 між	 поліцією,	
міською	 владою	 та	 громадськістю	 в	
місті	 Хмільнику	 для	 впровадження	
підзвітності	 поліції,	 встановлення	 та	
підтримання	 правопорядку,	 попере-
дження	злочинності,	розвитку	безпеч-
ного	середовища	у	громаді.

	 Відповідно	 до	 постано-
ви	 	 Кабінету	 Міністрів	 України	
від	 26.04.2017	 року	 №	 300	 (набра-
ла	 чинності	 з	 01.05.2017	 р.)	 внесе-
но	 зміни	 до	 Положення	 про	 порядок	
призначення	 та	 надання	 населенню	
субсидій	для	відшкодування	витрат	на	
оплату	 житлово-комунальних	 послуг,	
придбання	скрапленого	газу,	твердого	
та	 рідкого	 пічного	 побутового	 пали-
ва,	 зокрема:	Після	 закінчення	опалю-
вального	періоду	невикористана	 сума	
субсидій	на	оплату	послуги	з	теплопо-
стачання,	 постачання	 холодної	 води	 і	
водовідведення,	послуг	 газо-	 та	 елек-
тропостачання	 для	 індивідуального	
опалення	 повертається	 до	 бюджету	 в	
повному	обсязі.
	 	 У	 разі	 економного	 використання	
енергоносіїв,	 частина	 невикористаної	
суми	 субсидії	 на	 оплату	 послуг	
з	 газо-,	 електропостачання	 для	
індивідуального	 опалення	 станом	 на	
1	травня,	що	в	грошовому	еквіваленті	
не	перевищує	вартості	100	куб.м.	газу	
або	150	кВт.	ел.	енергії	буде	перерахо-
вано	 на	 особовий	 рахунок	 одержува-
ча	 субсидії	 в	 банківській	 установі	 на	
підставі	списків,	наданих	управлінню	
підприємствами-надавачами	послуг.
	 До	 УПСЗН	 Хмільницької	

міської	 ради	 надійшли	 списки,	 які	
містять	більше	4	тисяч	енергоощадних	
осіб	–	одержувачів	субсидії.
	 З	 огляду	 на	 вищевикладе-
не	 управлінням	 розпочато	 роботу	 по	
монетизації	 субсидії.	 Виплата	 буде	
здійснюватись	на	підставі	особистої	за-
яви	заявника,		 поданої	 до	 1	 вересня	
до	управління	праці	та	соціального	за-
хисту	населення	Хмільницької	міської	
ради.
	 На	 момент	 подачі	 заяви	 ра-
хунок	 в	 банку	 повинен	 бути	 уже	
відкритим	 (СОЦІАЛЬНИЙ	 РАХУ-
НОК).
 До уваги! Зважаючи на ве-
лику кількість осіб, які мають пра-
во на виплату готівкою частини 
невикористаної суми субсидії на 
оплату послуг з газо-, електропоста-
чання для індивідуального опалення 
пропонується попередній запис на 
прийом у секретаря та в телефонно-
му режимі за номером 2-21-30.
	 За	 більш	 детальною	
інформацією	 просимо	 звертатися	
за	 адресою:	 м.	 Хмільник,	 2-й	 про-
вулок	 Пушкіна,8,	 Управління	 праці	
та	 соціального	 захисту	 населення	
Хмільницької	 міської	 ради	 (тел.2-33-
72,	2-39-36	або	кабінет	№1).

ПРО МОНЕТИЗАЦІЮ СУБСИДІЙ

ДОПОМОЖИ! ПРИЄДНУЙСЯ! ПАМЯТАЙ!
	 Виконавчий	комітет	міської	ради	у	співпраці	з	міською	ГО	«Молодіжна	
рада»	та	ГФ	ЗОГП	«Народна	самооборона»	в	м.	Хмільнику	та	Хмільницькому	
районі	реалізовують	доброчинні	ініціативи	щодо	збору	коштів	для	споруджен-
ня	 пам’ятних	 знаків	 жертвам	 Голодоморів	 і	 політичних	 репресій	 та	 Героям	
Небесної	Сотні.
	 Просимо	переказувати	кошти	від	 1	 гривні	на	 розрахунковий	рахунок:	
26005055325181 в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 35542373, МФО 302689,	
одержувач	 коштів:	 «Молодіжна	 рада»	 Хмільницька	 міська	 молодіжна	 гро-
мадська	організація.	Призначення	платежу:	«Збір пожертв на облаштування 
меморіального скверу». Прийом	 платежів	 проводиться	 усіма	 банківськими	
відділеннями	в	місті.	Телефон	для	довідок:	097	952	45	09	–	Людмила	Дозорець.
	 Закликаємо	хмільничан	вшанувати	подвиг	учасників	Революції	гідності	
та	увічнити	пам’ять	Героїв	Небесної	Сотні,	переказавши	кошти	через	будь-яке	
банківське	 відділення	 на	 розрахунковий	 рахунок:	ТВБВ №10001/0120 філія 
Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 302076, р/р 
26006131210484, ІПН39156382.	Одержувач	коштів	ГФ	ЗОГП	«Народна	самоо-
борона»	в	м.	Хмільнику	та	Хмільницькому	районі.	Призначення	платежу:	«Збір 
пожертв для виготовлення пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні».
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               АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

СВЯТКУЄМО У СЕРПНІ
2	 серпня	 	 -	 пророка	Божого	 Іллі	 (престольне	 свято	
у	Свято-Троїцькій	церкві	УПЦ,	настоятель	о.Василь	
Солодчук)
4	серпня		-		День	національної	поліції
6	серпня		-		День	залізничника
13	серпня	-	День	будівельника
	 День	працівників	ветеринарної	медицини	
14	серпня	-	Медовий	спас	.Маковей
19	серпня	-	Преображення	Господнє	(Яблучний	спас)								
	 День	пасічника
23	серпня	-	День	Державного	Прапора	України
24	серпня	-	День	незалежності	України
28	серпня	-	Успіння	Пресвятої	Богородиці

НЕСТЕРУК  Наталія Федорівна (03.08)
головний	спеціаліст	служби	у	справах	дітей	
міської	ради
МИРОНЕНКО Борис Васильович (05.08)
водій	загального	відділу	міської	ради  
МЕЛЬНИК Людмила Федорівна (06.08)
начальник	ЦНАП,	державний	адміністратор
ДРОНЕНКО Валентина Володимирівна (18.08)
депутат міської ради 7 скликання
ЦЮРПІТА Олександр Михайлович (19.08) 
депутат міської ради 7 скликання
ВАХОВСЬКИЙ Сергій Вікторович (26.08)
депутат міської ради 7 скликання
ПОЛІЩУЧЕНКО Руслана Миколаївна (27.08) 
начальник	архівного	відділу	міської	ради 
КОЛОМІЙЧУК Валерій Петрович (29.08)
старший	інспектор	відділу	цивільного	захиту	
оборонної	роботи	і	взаємодії	з	провоохоронними	
органами	міської	ради	

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ВІДЗНАЧАТИМУТЬ

       ХМІЛЬНИК - БЛИЗЬКИЙ КОЖНОМУ 

Управління	 праці	 та	 соціального	 захи-
сту	населення 
Встановлення	 статусу	 інваліда	 війни	
та	 подальша	 видача	 пільгового	
посвідчення.
Встановлення	статусу	члена	сім'ї	 заги-
блого	(померлого)	ветерана	війни	та	по-
дальша	видача	пільгового	посвідчення.
Встановлення	 статусу	 учасника	
війни	 та	 подальша	 видача	 пільгового	
посвідчення.
Встановлення	статусу	жертви	нацистсь-
ких	переслідувань	та	подальша	видача	
пільгового	посвідчення.
Видача	дублікатів	пільгових	посвідчень.
Видача	посвідчень	«Ветеран	праці».
Встановлення	 статусу	 «Дитина	 війни»	
з	 подальшою	 відміткою	 в	 пенсійному	
посвідченні.
Збір	 документів	 для	 надання	 ста-
тусу	 постраждалого	 від	 наслідків	
Чорнобильської	 катастрофи	 і	 видача	
посвідчень.
Видача	 інвалідам	 війни,	 учасникам	
війни	та	членам	сімей	загиблих	(помер-
лих)	 ветеранів	 війни	 листів-талонів	 на	
право	 пільгового	 придбання	 квитків	 зі	
знижками,	 передбаченими	 законодав-
ством.
Видача	 інвалідам	 направлення	 на	 про-
ходження	транспортної	комісії	для	виз-
начення	доцільності	забезпечення	авто-
транспортом.
Відділ	земельних	ресурсів	міської	ради
Видача	 довідки	 	 щодо	 наявності	
земельної	ділянки	ОСГ	призначення.
Надання	 дозволу	 на	 розробку	 проекту	
землеустрою	щодо	створення	нових	та	
впорядкування	існуючих	землеволодінь	
і	землекористувань.
Надання	 дозволу	 на	 виготовлення	
технічної	 документації	 із	 землеустрою	
щодо	 встановлення	 меж	 земельної	
ділянки	в	натурі	(на	місцевості).
Надання	дозволу	на	виготовлення	про-
екту	 землеустрою	 щодо	 відведення	
земельної	ділянки.
Затвердження	 проекту	 землеустрою	
щодо	створення	нових	та	впорядкуван-
ня	існуючих	землеволодінь	і	землекори-
стувань.
Затвердження	 на	 виготовлення	
технічної	 документації	 із	 землеустрою	
щодо	 встановлення	 меж	 земельної	
ділянки	в	натурі	(на	місцевості).
Затвердження	 проекту	 землеустрою	
щодо	відведення	земельної	ділянки.
Надання	 дозволу	 на	 складання	 проек-
ту	 землеустрою	 щодо	 зміни	 цільового	
призначення	 земельної	 ділянки	 яка	
перебуває	у	користуванні.
Затвердження	 	 проекту	 землеустрою	
щодо	 зміни	 цільового	 призначення	
земельної	 ділянки	 яка	 перебуває	 у	
користуванні.
Затвердження	технічної	документації	із	
землеустрою	щодо	поділу	та	об’єднання	
земельних	ділянок.
Внесення	 змін	 до	 рішень	 сесії	 міської	
ради.
Продаж	прав	оренди	на	конкурсних	за-
садах	(земельних	торгах).
Прийняття	 рішення	 щодо	 припинення	
права		постійного	користування	земель-
ною	ділянкою.
Прийняття	 рішення	 щодо	 включен-
ня	 до	 переліку	 земельних	 ділянок,	що	
підлягають	продажу.
Прийняття	 рішення	 щодо	 продажу	 зе-
мельних	ділянок.
Прийняття	 рішення	 щодо	 припинен-
ня	 права	 користування	 земельною	
ділянкою	 та	 розірвання	 за	 взаємною	
згодою	 договору	 оренди	 земельної	
ділянки.
Прийняття	рішення	щодо	надання	у		ко-
ристування		на	умовах	оренди	земельної	

ділянки.
Прийняття	рішення	щодо	продовження	
дії	договору	оренди	земельної	ділянки.
Прийняття	 рішення	 щодо	 продовжен-
ня	 дії	 договору	 особистого	 строкового	
сервітуту.
Продовження	 терміну	 	 дії	 рішень	
міської	ради.
Прийняття	 рішення	 щодо	 передачі	
земельної	ділянки	у	власність.
Видача	 довідки	 про	 наявність	 у		
фізичної	 особи	 земельних	 ділянок	 	 	 –	
форма	3	ДФ.
Видача	копії	рішення	міської	ради.
Управління	 містобудування	 і	
архітектури	міської	ради
Видача	 замовникам	 містобудівних	
умов	 та	 обмежень	 забудови	 земельної	
ділянки.
Оформлення	 та	 видача	 будівельного	
паспорта	 забудови	 земельної	 ділянки,	
внесення	змін	в	будівельний	паспорт.
Оформлення	 та	 видача	 паспорту	
прив’язки	 тимчасової	 споруди	 	 (ТС)
для	 провадження	 підприємницької	
діяльності.
Погодження	 місця	 розміщення	
тимчасової	 споруди	 (ТС)	 для	 провад-
ження	підприємницької	діяльності.
Видача	дозволу	на	розміщення	об’єктів	
зовнішньої	реклами.
Переоформлення	 дозволу	 на	
розміщення	зовнішньої	реклами	(у	разі	
набуття	 права	 власності	 на	 рекламний	
засіб	 іншою	особою	або	передачі	його	
в	оренду).
Продовження	 терміну	 дії	 дозволу	 на	
розміщення	об’єктів	зовнішньої	рекла-
ми.
Видача	 містобудівної	 кадастрової	
довідки.
Присвоєння	адресних	номерів	об’єктам	
нерухомості.
Видача	 довідки	 щодо	 підтвердження	
поштової	 адреси	 об’єктів	 нерухомого	
майна.
Видача	 довідки	 про	 зміну	 нумерації	
об’єктів	нерухомого	майна.
Видача	довідки	про	відсутність		забудо-
ви	на	земельній	ділянці.
Видача	 	 завіреної	 копії	 свідоцтва	 про	
право	власності.
Погодження	 технічної	 документації	 із	
землеустрою.
Подання	 копії	 декларації	 про	 поча-
ток	 виконання	 будівельних	 робіт,	 про	
готовність	об»єкта	до	експлуатації.
Управління	 економічного	 розвитку	 та	
євроінтеграції	міської	ради
Укладання	 договору	 	 на	 перевезення	
пасажирів	на	автобусних	маршрутах	за-
гального	користування	в	м.Хмільник.
Встановлення	 	 вартості	 проїзду	 на	
міських	автобусних	маршрутах	 загаль-
ного	 користування	 в	 режимі	 маршрут-
ного	таксі	в	м.Хмільник.
Затвердження	 паспорту	 	 автобусних	
маршрутів	 загального	 користування	 в	
режимі	маршрутного	таксі	в	м.Хмільник
Видача	 акту	 обстеження	
спеціальних	 приймальних	 пунктів	 та	
спеціалізованих	 металургійних	 пере-
робних	підприємств.
Погодження	 заяви	 (клопотання)	 щодо	
надання	спеціального	дозволу	на	кори-
стування	 надрами	 загальнодержавного	
значення	без	аукціону.
Погодження	 заяви	 (клопотання)	 про	
надання	 надр	 у	 користування	 з	 метою	
геологічного	вивчення,	розробки	родо-
вищ	 корисних	 копалин	 місцевого	 зна-
чення.
Погодження	надання	гірничого	відводу	
для	промислової	розробки.
Укладання	договору	про	пайову	участь	у	
розвитку	інфраструктури	м.Хмільника.
Встановлення	 режиму	 роботи	 об’єктів	

торгівлі	та	сфери	послуг.
Погодження	місця	для	сезонної	торгівлі.
Погодження	місця	для	надання	послуг	
у	сфері	розваг.
Управління	ЖКГ	та	КВ	міської	ради
Видача	погоджень		на	проведення	зем-
ляних	робіт.
Укладання	 договору	 оренди	 комуналь-
ного	майна.
Видача	 ордеру	 на	 видалення	 зелених	
насаджень.
Надання	 погодження	 на	 зберігання	
будівельних	 матеріалів	 на	
загальноміській	території.
Служба	у	справах	дітей	міської	ради
Видача	 висновку	 органу	 опіки	 та	
піклування	про	доцільність	позбавлен-
ня	батьків	або	одного	з	них	батьківських	
прав	 або	 відібрання	 дітей	 від	 батьків	
без	позбавлення	батьківських	прав.
Надання	 згоди	 на	 укладання	 догово-
ру	 про	 припинення	 права	 на	 аліменти	
на	 дитину	 у	 зв’язку	 з	 набуттям	 права	
власності	на	нерухоме	майно.
Надання	дозволу	на	укладання	догово-
ру	 оренди	 житла,	 майна	 дитини-сиро-
ти,	 дитини,	 позбавленої	 батьківського	
піклування	іншими	особами.
Надання	 дозволу	 на	 відчуження	 жит-
лового	 приміщення,	 право	 власності	
або	 право	 користування	 яким	 мають	
малолітні	та	неповнолітні	діти.
Встановлення	опіки,	піклування.
Припинення	опіки,	піклування.
Надання	дозволу	на	переміну	прізвища,	
імені	дитини.
Надання	 дозволу	 на	 укладення	
правочинів	щодо	майна,	право	користу-
вання	або	право	власності	на	яке	мають	
діти.
Визначення	способу	участі	у	вихованні	
та	спілкуванні	з	дитиною	того	з	батьків,	
хто	проживає	окремо	від	неї.
Вирішення	 спору	 між	 батьками	 щодо	
місця	проживання	малолітньої	дитини.
Рішення	 про	 відсутність	 участі	 бать-
ка	 у	 вихованні	 дитини	 для	 отримання	
додаткової	щорічної	відпустки.
Відділ		у	справах	сім`ї	та	молоді	міської	
ради.	 Відділ	 сім`ї,	 молоді	 та	 спорту	
Хмільницької	РДА
Оформлення	 документів	 для	 оздоров-
лення	та	відпочинку	дітей	міста.
Підготовка	 документів	 щодо  
присвоєння	почесного	звання	України	
«Мати	–	героїня».
Видача	 посвідчень	 батьків	 з	
багатодітних	сімей.
Видача	посвідчень		дітей	з	багатодітних	
сімей.
Відділ	 організаційно-кадрової	 роботи	
міської	ради
Видача	 дозволу	 на	 створення	 органу	
самоорганізації	населення.
Легалізація	 органу	 самоорганізації	 на-
селення.
Реєстраційний	відділ	міської	ради
Державна	 реєстрація	 права	 власності	
на	нерухоме	майно	інших	речових	прав	
на	 нерухоме	 майно	 (крім	 державної	
реєстрації	іпотеки	нерухомого	майна).
Видача	 витягу,	 інформаційної	 довідки	
та	виписки	з	Державного	реєстру	речо-
вих	прав	на	нерухоме	майно.
Управління	освіти	міської	ради
Видача	 дозволу	 на	 організацію	
індивідуального	 навчання	 на	 підставі	
рішення	 ПМПК	 про	 здійснення	
індивідуального	навчання.
Прийняття	 рішення	 щодо	 звільнення	
від	оплати	за	харчування	дитини	у	ди-
тячому	садочку.
Адмін	послуги	територіальних	органів	
виконавчої	влади
Головне	 територіальне	 управління	
юстиції	у	Вінницькій	області
Реєстрація	громадського	об’єднання.

Прийняття	повідомлення	про	утворення	громадського	
об’єднання.
Внесення	 до	 реєстру	 громадських	 об’єднань	
відомостей	про	відокремлений	підрозділ	громадського	
об’єднання.
Прийняття	 повідомлення	 про	 зміни	 до	 статуту	 гро-
мадського	 об’єднання,	 зміни	 у	 складі	 керівних	
органів	 громадського	 об’єднання,	 зміну	 особи	 (осіб)	
уповноваженої	 представляти	 громадське	 об’єднання,	
зміну	місцезнаходження	зареєстрованого	громадсько-
го		об’єднання.
Прийняття	повідомлення	про	зміну	найменування	гро-
мадського	об’єднання	мети	(цілей),	зміну	особи	(осіб)	
уповноваженої	 представляти	 громадське	 об’єднання,	
утворене	шляхом	 прийняття	 повідомлення	 про	 утво-
рення.
Внесення	 до	 реєстру	 громадських	 об’єднань	 запи-
су	про	рішення	щодо	саморозпуску	або	реорганізації	
громадського	 об’єднання,	 а	 також	 про	 припинення	
діяльності	громадського	об’єднання.
Хмільницький		районний	сектор	ГУДСНС	України		у	
Вінницькій	області
Реєстрація	 декларації	 відповідності	 матеріально-
технічної	бази	суб'єкта	господарювання	вимогам	зако-
нодавства	з	питань	пожежної	безпеки.
Адмінпослуги відділу  у Хмільницькому районі 
головного управління Держгеокадастру Вінницької 
області  читайте у наступному номері.

 Центр надання адміністративних послуг у м.Хмільнику – структурний підрозділ виконавчих органів міської ради, в якому надаються 
адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Центр під час виконання 
покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, 
установами або організаціями для забезпечення взаємодії усіх учасників Центру у досягненні його мети.

Адміністративні послуги, що надаються   через Центр надання адміністративних послуг у м. Хмільнику

Центр надання адміністративних послуг
у м. Хмільнику розташований: 

вул. Столярчука,10 
(І поверх адміністративного приміщення 

Хмільницької міської ради) 
Графік прийому суб’єктів звернень:

 понеділок з 8-30 до 15-30 год.
 вівторок з 8-30 до 15-30 год.
 середа з 8-30 до 15-30 год.
 четвер з 8-30 до 20- 00 год.
 п’ятниця з 8-30 до 15-30 год.
Без перерви на обід, тел.: 2-40-15


