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На офіційному веб-сайті міста 
Хмільника оприлюднено проект рішення 
виконавчого комітету міської ради, яким 
пропонується визнати нечинним рішення 
2009 року про міську Дошку пошани.

«Форма відзначення і заохочення кра-
щих працівників та трудових колективів 
підприємств, установ, організацій міста 
усіх форм власності шляхом занесен-
ня на міську Дошку пошани  втратила 
своє значення та актуальність, мораль-
но застаріла, зважаючи на «радянську» 
природу Дошки пошани як агітаційно-
пропагандистського винаходу радянської 
цивілізації, яка передбачалася «Правила-
ми внутрішнього трудового розпорядку», – 
зазначається у мотиваційній частині проекту.

При розгляді цього рішення виконав-
чому комітету пропонується врахувати ре-
зультати опитування на офіційному веб-
сайті міста Хмільника, а також складність 
щодо визначення претендентів на 
домінування і необхідність в осучасненні 
та оновленні конструкції Дошки пошани.

Якщо ж хмільничанам є що сказати 
на предмет доцільності чи недоцільності 
міської Дошки пошани, пишіть на елек-
тронну пошту miskrada_hm@ukr.net  Ми 
подякуємо Вам за активність і будемо раді 
врахувати ці міркування під час остаточ-
ного обговорення та ухвалення рішення.

Принагідно зазначимо, що у м. Вінниця 
відмінили обласну Дошку пошани. Тож 
цьогоріч у Вінниці на площі Василя Сту-
са вперше за багато років не будуть онов-
лювати обласну Дошку пошани, як роби-
ли  це щороку до Дня незалежності України. 
З такою пропозицією звернулася обласна 
адміністрація до обласної Ради. Для цього є 
кілька причин. По-перше, використання Дошок 
пошани  зі зміною політичного й економічного 
ладу на початку 1990-х років на законодав-
чому рівні припинилося. По-друге, 14 травня 
2018 року Вінницька міська влада оголосила 
архітектурний конкурс на розробку пропозиції 
щодо реконструкції площі Василя Стуса, 
на якій розміщено обласну Дошку пошани. 
Відтак, оновлення обласної Дошки пошани є 
недоцільним, – інформують в обласній Раді.

У результаті обговорень 
головний виконавчий орган 
міської ради підтвердив свою 
одностайну позицію та своїм 
відповідальним рішенням 
висловив стурбованість 
змінами, які відбуваються у 
центральній районній лікарні.

Члени виконкому, як  і 
депутати міської ради, 
переконані, що необхідно 
ґрунтовно і виважено 
підходити до кадрових та 
управлінських рішень, щоб не 
допустити погіршення якості 
та доступності надання ме-
дичних послуг як для жителів 
Хмільницького регіону, так 
і для гостей міста-курорту.

Беручи до уваги 

резонансність питання щодо 
процедури  призначення на 
посаду очільника лікарні, а 
також неоднозначної  роботи 
головного лікаря Залецького 
В.А., виконком міської ради 
схвалив лист-звернення до 
Хмільницької районної ради, 
в якому ініціює внесення змін 
до Статуту КУ «Хмільницька 
центральна районна 
лікарня» у частині надання 
Хмільницькій міській раді по-
вноважень щодо впливу на 
вирішення питань діяльності 
ЦРЛ та висловлює одностай-
ну підтримку вимог учасників 
мітингу 19 липня 2018 року 
щодо недовіри головно-
му лікарю, подальшої його 

відставки на відкритій сесії 
Хмільницької районної ради.

Резюмуючим пунктом 
у листі-зверненні є те, що 
Хмільник – самодостатнє 
місто з унікальною пер-
спективою розвитку, по-
дальша доля якого, безпе-
речно, має бути пов’язана 
саме із санаторно-курор-
тним напрямком. Тому 
робота закладів охорони 
здоров’я, що розташовані 
на території міста, є од-
ним із пріоритетних за-
вдань міської влади, 
особливо в умовах рефор-
мування медичної сфери 
та децентралізації влади.

ВИКОНКОМ ВИСЛОВИВ 
СВОЄ СТАВЛЕННЯ 

ЩОДО СИТУАЦІЇ В ЛІКАРНІ
Міська влада та її виконавчі органи не можуть залишати-
ся осторонь проблем і подій, що відбуваються на території 
міста, зокрема, у КУ «Хмільницька центральна районна 
лікарня». Двічі, 20  та 23 липня 2018 року, на засіданні виконав-
чого комітету Хмільницької міської ради було заслухано пи-
тання щодо ситуації, яка склалася у КУ «Хмільницька ЦРЛ».

ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ

12 липня 2018 року Святійший Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет за заслуги з відродження 
духовності в Україні, утвердження Помісної Української 
Православної Церкви своїм Указом нагородив на-
шого земляка, скульптора Віктора Євграфовича 
Стукана орденом святого Юрія Переможця.

Стукан Віктор Євграфович – скульптор, меценат, За-
служений художник України, Почесний громадянин міста 
Хмільника та Хмільницького району, нагороджений По-
чесною грамотою Верховної Ради України, має чимало 
відзнак  міського та обласного рівня. Указами Святійшого 
Патріарха Київського і Всієї Руси-України Філарета у жовтні 
2017 року нагороджений Орденом Святого Миколи Чудотвор-
ця ІІІ-го ступеня та у березні 2018 року – Орденом Святого 
Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня.

Сердечно вітаємо нашого земляка Віктора Стукана з висо-
кою церковною нагородою. Нехай кожен день благословляється 
для Вас, Вікторе Євграфовичу, радісним настроєм, нат-
хненням у роботі та шанобливою людською вдячністю.

ХМІЛЬНИЧАНИН
НАГОРОДЖЕНИЙ ОРДЕНОМ      

СВЯТОГО ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДОЮ

ДОШКА ПОШАНИ: 
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

Щороку в цей період виконавчий 
комітет Хмільницької міської ради, 
за поданням клопотань підприємств, 
установ та організацій, розглядає 
пропозиції щодо занесення окремих 
громадян і трудових колективів на 
Дошку пошани «Гордість міста». У 
структурних підрозділах міської ради, 
що уповноважені на попереднє опрацю-
вання таких громадських клопотань, 
зауважують про низьку активність 
громади у цьому процесі. Тож бути 
чи не бути міській Дошці пошани?

Відповідне рішення виконавчий комітет Хмільницької 
міської ради ухвалив на своєму засіданні 20 липня 2018 року 
в результаті визначення пріоритетності об’єктів та обладнан-
ня, що будуть профінансовані у 2018 році коштом субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій. Тож 1 мільйон державних коштів буде спрямовано 
для капітального ремонту алей у міському парку ім. Т.Г.Шевченка.  

Принагідно зазначимо, що 13 червня 2018 року 
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням здійснив 
розподіл державних коштів місцевим бюджетам для 
територіального розвитку. Відповідно до урядового докумен-
та Хмільник отримає із державної казни 1 мільйон 100 тис. грн.   

Щодо решти  суми -  100  тис. грн. соціально-економічної 
субвенції, то головний виконавчий орган міської ради  вбачає 
її цільове застосування для придбання комплекту спортивно-
го інвентарю, спортивного обладнання, аудіо,відео техніки та 
комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО 
по вул. Літописна, 31 (тренажер, степ-платформи для занять 
аеробікою, комплект татамі, засоби відеоспостереження тощо). 

ПОНАД МІЛЬЙОН  
ДЕРЖСУБВЕНЦІЇ – ДЛЯ ПАРКУ 
ТА ЦЕНТРУ УЧАСНИКІВ АТО 

ДЛЯ РОЗВИТКУ



 2                                                                 №7 липень 2018р.       МОЄ МІСТО
                   ХМІЛЬНИК

ДОБРОВІЛЬНІ НАМІРИ

СТРАТЕГІЯ ДОСТУПНОСТІХМІЛЬНИК ТУРИСТИЧНИЙ 
У МІСТІ БУДУТЬ ВСТАНОВЛЕНІ 

ДЕСЯТЬ КОВАНИХ ВИРОБІВ, СЕРЕД ЯКИХ – 
МОЛЕКУЛА РАДОНУ

Хмільницькою міською 
радою у співпраці з громадсь-
кою організацією «ПРАВО» 
та  за підтримки Федерації 
Канадських Муніципалітетів 
через Фонд підтримки 
ініціатив з демократичного 
врядування та розвитку про-
екту міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство 
для розвитку міст» (Про-
ект ПРОМІС) реалізується 
проект «Хмільник туристич-
ний: робимо перші кроки».

У рамках проекту ПРОМІС, 
17 липня в конференц-залі 
Хмільницької міської ради 
відбулося засідання «кругло-
го столу», у ході якого про-
ведено обговорення ескізних 
зразків кованих виробів та 

обговорено їх розміщення у 
центральному парку міста.

Участь у цих комунікаціях 
взяли: міський голова Сергій 
Редчик, секретар міської 
ради Павло Крепкий, за-
ступник міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих 
органів міської ради Андрій 
Сташко, керівники структур-
них підрозділів міської ради, 
комунальних підприємств 
міста, громадський актив.

Як зазначила керівник про-
екту Олена Черній, це будуть 
десять просторових кованих 
виробів, що планується вста-
новити до Дня міста на різних 
локаціях у парку для прове-
дення фото-зон і відпочинку.

Місцеві громадські організації будуть 
співпрацювати з міською владою в питаннях 
доступності. Про це погоджено 17 липня на засіданні 
робочої групи із підготовки Стратегії доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури м. Хмільника. 

Засідання проводив заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Андрій Сташко.

У засіданні робочої групи взяли участь громадські 
організації соціального спрямування, які погодили-
ся надати волонтерську допомогу в питаннях про-
ведення аудиту доступності  осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення будинків 
і споруд громадського призначення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Принагідно за зауважимо, що на попередній 
зустрічі робоча група визначила перелік об’єктів у 
місті, що будуть охоплені Стратегією доступності, до 
яких віднесла медичні, освітні, санаторно-курортні за-
клади, торговельного та побутового обслуговуван-
ня населення, комунальні підприємства, банківські 
установи, нотаріальні контори, вокзали, а також 
інші місця найбільш масового перебування осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Тож у ході розмови із волонтерами, за їхнім по-
годженням, був розподілений перелік об’єктів про-
ведення аудиту. Відповідно присутнім  надані 
оцінювальні анкети та ознайомчі листи для керівників.

Окремо було наголошено про те, що проведення 
аудиту не ставить за мету вказати на порушення ви-
мог доступності, а є виключною можливістю для того, 
щоб вжити заходів для виправлення ситуації на краще.

ГРОМАДА І ВЛАДА: 
СПІВПРАЦЯ У ПИТАННІ 

ДОСТУПНОСТІ 

У минулому номері 
інформаційного бюлете-
ня ми інформували про 
те, що до міста Хмільника 
має намір приєднатися 
Соколівська територіальна 
громада. Хмільницька міська 
рада позитивно розглянула 
такі  пропозиції та ухвалила 
відповідне рішення.

11 липня під головуванням 
міського голови Сергія Редчи-
ка відбулася робоча зустріч із 
обговорення організаційних пи-
тань щодо процесу приєднання 
Соколівської територіальної 
громади до м. Хмільника. 

Її учасниками  виступили  

уповноважені представники від 
міста Хмільника для участі в 
консультаціях під час внесення 
змін до перспективного плану 
формування територій громад 
Вінницької області, серед яких 
були депутати міської ради 7 
скликання, посадовці виконав-
чих органів міської ради, чле-
ни громадських організацій. 
При цьому повноважним уча-
никами розмови також були:  
сільський голова села Соколо-
ва Ніна Кальянова та керівники 
управлінь і відділів міської ради.

За розмовою відбулася 
дискусія про основні аспек-
ти процесу приєднання 

територіальної грома-
ди села Соколова до міста 
Хмільника, ризики та перспек-
тиви, які можуть виникнути 
в результаті такого процесу.

У ході засідання міський 
голова Сергій Редчик оз-
найомив присутніх із на-
працьованим проектом 
рішення «Про добровільне 
приєднання Соколівської 
сільської територіальної гро-
мади Хмільницького району до 
територіальної громади міста 
обласного значення Хмільника».

19 липня 2018 року на 34 
позачерговій сесії обласної Ради 
ухвалене рішення про внесення 
змін до проекту Перспективно-
го плану формування території 
громад Вінницької області в 
частині формування чотирьох 
об’єднаних територіальних  
громад Вінницької області, зо-
крема і щодо Хмільницької  
ОТГ. Проект цього рішення 
підтримали 59 депутатів.

Тож Хмільник стане першою 
в області ОТГ, яка буде утворе-
на з адміністративним центром 
у місті обласного значення після 
законодавчого врегулювання 
цього питання  без проведення 
перших виборів до міської ради. 

ХМІЛЬНИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ БУТИ

БЮДЖЕТ УЧАСТІ

18 липня завершив-
ся етап голосування за 
проекти Бюджету участі. 
До участі в голосуванні 
Комісією з питань Бюдже-
ту участі допущено вісім 
проектів. Кожен грома-
дянин мав право прого-
лосувати за три проекти. 

На разі, проекти Бюд-
жету участі перебувають на 
етапі визначення проектів-
переможців. Модератор 

проекту Бюджету участі 
перевіряє електронні го-
лоси на достовірність. 
Під час перевірки елек-
тронних голосів виявлені 
поодинокі випадки нада-
них недостовірних даних 
та відсутності сторінки па-
спорта з припискою для 
визначення місця прожи-
вання особи. Для виправ-
лення помилок учасникам 
голосування надіслані 
електронні повідомлення 
або проведені 
телефонні дзвінки. Го-
лоси осіб, котрі надали 
недостовірні та неповні 
дані, будуть видалені 
із електронної системи 
«Громадський проект».  

Проекти-переможцІ 
будуть відомі після 3 
серпня 2018 року.

ВИЗНАЧАЄМО 
ПРОЕКТИ ПЕРЕМОЖЦІ
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СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ 

З метою захисту прав 
дитини, яка через складні 
життєві обставини не може 
проживати разом із батька-
ми Кабінет міністрів України 
затвердив Порядок ство-
рення та діяльності сім’ї 
патронатного вихователя, 
влаштування, перебуван-
ня дитини в сім’ї патронат-
ного вихователя. Отже, що 
таке патронат над дитиною?

Патронат над дитиною 
передбачає тимчасовий до-
гляд, виховання та реабілітацію  
дитини в сім’ї патронатного ви-
хователя, який на професійній 
основі здійснює свої обов’язки.

До сім’ї патронатно-
го вихователя можуть бути 
влаштовані діти, які потрапили 
в складні життєві обставини

Оптимальний термін 
перебування дитини в сім’ї 
патронатного вихователя 
визначається відповідно до 
індивідуальних потреб ди-
тини, виявлених обставин 
та їх впливу на стан дитини 
та не повинен перевищува-
ти 3 місяців. В особливих ви-
падках за рішенням органу 
опіки та піклування термін 
перебування під патрона-
том може бути подовжений, 
однак загалом не повинен 
бути більшим за 6 місяців.

Патронатним вихователем 
може бути громадянин України, 
який має  досвід виховання 
дітей, відповідні житлові умови 
для надання послуг з догля-
ду, виховання та реабілітації 
дитини у своєму помешканні.

Патронатний вихователь 

отримує оплату (грошову 
винагороду) за надання по-
слуг та кошти на утримання 
дітей відповідно до їхнього 
віку та кількості, у розмірі 
та порядку, визначених 
Кабінетом Міністрів  України.

Для роботи патронатними 
вихователями шукаємо сім’ї, 
які готові в своїх домівках до-
глядати за дітьми, що потре-
бують захисту. Гарантовані: 
заробітна плата, кошти на 
виховання дитини, комплек-
сна професійна підтримка. 

 Якщо Ви - сім’я, яка має 
позитивний досвід виховання 
власних дітей (дорослих  або 
підліткового віку), проживаєте 
в місті Хмільнику, маєте 
власне чи орендоване жит-
ло, і небайдужі до долі дітей, 
які перебувають в складних 
життєвих обставинах, звер-
тайтеся до Хмільницького 
міського центру соціальних 
служб для сім`ї, дітей та 
молоді або до служби у 
справах дітей міської ради, 
які знаходяться за  адресою: 
м. Хмільник вул. Столяр-
чука, 2,  інформацію також 
можна отримати за телефо-
нами 2-33-60  або  2-38-15.

ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ: 
ЩО ВАРТО ЗНАТИ

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ
Сімейні лікарі, терапевти та педіатри 

спостерігатимуть за Вашим станом здоров’я 
чи станом здоров’я вашої дитини, стави-
тимуть діагнози та лікуватимуть найбільш 
поширені хвороби, травми, отруєння. За 
потреби ваш лікар дасть направлення до 
фахівця вторинної чи третинної допомо-
ги – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи 
буде консультуватись з ним щодо вашого 
лікування.

Так само терапевти, педіатри та сімейні 
лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними за-
хворюваннями та станами.

Нагадуємо, що сімейний лікар може вести 
пацієнтів будь-якого віку, педіатр — дітей від 
народження і до 18 років, а терапевт — від 18 
років і старше.

АНАЛІЗИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
На рівні первинної медичної допомо-

ги у пакет послуг входять такі аналізи і 
дослідження:
- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною 
формулою
- Загальний аналіз сечі
- Глюкоза крові
- Загальний холестерин
- Вимірювання артеріального тиску
- Електрокардіограма
- Вимірювання ваги, зросту, окружності талії
- Швидкий тест на вагітність
- Швидкий тест на тропонін
- Швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити

Інші дослідження та аналізи виконуються 
за направленням вашого лікаря у закладах 
спеціалізованої допомоги.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВАГІТНОСТІ І 
ДІТИ ДО 3-Х РОКІВ

Сімейний лікар або терапевт за ба-
жанням вагітної може вести неускладнену 
вагітність. Лікар може взяти вагітну на облік 
до 12 тижнів. Коли є необхідність або вимагає 
протокол він направить вагітну до акушера-
гінеколога. Також лікар первинки розкаже, як 
діяти вагітній і дорослим членам родини, що 
мешкають з нею, при наближенні пологів. У 
потрібний час скерує до пологового будинку.

Після народження дитини педіатр або 
сімейний лікар має проводити планові 
обов’язкові огляди, навіть коли дитина здо-
рова: 10 оглядів лікаря і 6 оглядів медсестри 
у перший рік, 2 огляди у другий і 1 огляд у 
третій.

ВАКЦИНАЦІЯ
Ваш лікар має слідкувати за вакцинацією 

вашої дитини і вас за календарем щеплень. 
Держава закуповує вакцини проти туберку-
льозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, прав-
ця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, 
краснухи, епідемічного паротиту.

ВІЗИТИ ДОДОМУ І НЕВІДКЛАДНА 
ДОПОМОГА

Лікар самостійно визначатиме 
необхідність візиту до пацієнта додому, за-
лежно від медичних показів. Лікар може дати 
поради щодо полегшення стану по телефо-
ну, а пізніше, під час прийому у закладі на-

правити на аналізи та дослідження, уточнити 
діагноз та призначити необхідне лікування. 
Ваш лікар також може викликати екстре-
ну допомогу до хворого, якщо буде така 
необхідність.

Невідкладна допомога при гострих станах 
і раптовому погіршенні стану здоров’я нада-
ватиметься в медичному закладі.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ 
ОГЛЯДИ

Новий Порядок надання первинної 
медичної допомоги передбачає профілактичні 
огляди та аналізи для груп ризику семи за-
хворювань.

ЩОРОКУ
Цукровий діабет: 45 років і старші, всі — 

при факторах ризику
ВІЛ: 14 років і старші
Туберкульоз: всі — при факторах ризику

РАЗ НА ДВА РОКИ
Рак молочної залози: 50–69 років, з 40 — 

при факторах ризику
РАЗ НА 1-2 РОКИ, ЗАЛЕЖНО ВІД 

ФАКТОРІВ РИЗИКУ
Гіпертонічна хвороба та інші серцево-

судинні захворювання – жінки 50 років і 
старші, чоловіки 40 років і старші

Колоректальний рак: жінки і чоловіки 
старші 50 років

Рак передміхурової залози: з 40 років за-
лежно від ступеню ризику

Про фактори ризику вам розкаже ваш 
лікар, неодмінно запитайте його про це.

Важливою буде роль вашого лікаря і у 
запобіганні хвороб. Ваш лікар вчасно виявить 
ризики для здоров’я. Він проконсультує, як 
поступово звільнитись від шкідливих звичок, 
де знайти додаткову допомогу і як перейти до 
здорового способу життя.

РЕЦЕПТИ НА ЛІКИ
Рецепти на ліки, зокрема за програмою 

«Доступні ліки», також виписуватиме ваш 
лікар.

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА І 
МЕДИЧНІ ДОВІДКИ

У компетенції лікаря первинки також 
окремі послуги паліативної допомоги – спо-
стереження та оцінка стану важкохворого 
пацієнта, виписування рецептів для лікування 
больового синдрому.

Ваш лікар також видасть потрібну довідку, 
листок непрацездатності, направлення для 
проходження медико-соціальної експертизи 
тощо.

МЕДИЧНА РЕФОРМА
ЯКІ ПОСЛУГИ ТЕПЕР БУДУТЬ 

НАДАВАТИ ЛІКАРІ?
У липні 2018 року    розпочався важливий етап трансформації 

системи охорони здоров’я. Про це розповіли у Міністерстві 
охорони здоровя України. Перші комунальні і приватні мед-
заклади, які підписали договори з Національною службою 
здоров’я, розпочали отримувати фінансування за принципом 
«гроші йдуть за пацієнтом». Водночас діятиме новий список 
послуг первинної медичної допомоги — обов’язковий для ви-
конання всіма закладами первинної медичної допомоги, неза-
лежно від моделі фінансування.

 БЮДЖЕТ ЗА ПІВРІЧЧЯ
За січень - червень 2018 

року загальний обсяг бюдже-
ту складає 172754,9 тис. грн., 
рівень виконання  до плану 
звітного періоду становить 
102,8 відсотка,  в тому числі: 

- до загального фонду 
бюджету 168680,5 тис. грн., з 
них: міжбюджетні трансферти 
113202,4 тис. грн., податки та 
інші платежі – 55478,1 тис. грн.;

- до спеціального 
фонду міського бюджету 
надійшло 4074,4 тис. грн., з 
них: міжбюджетні трансфер-
ти 1323,1 тис.грн., податки та 
інші платежі 2751,3 тис.грн. 

До бюджету розвитку за-
лучено 1212,7 тис. гривень.

Видатки бюджету міста 
Хмільника за січень - чер-
вень 2018 року проведені в 

сумі 160159,3  тис. гривень. 
Рівень виконання до пла-

ну звітного періоду стано-
вить 84 відсотка. Видатки 
загального фонду міського 
бюджету становлять 150753,8 
тис. грн., спеціального фон-
ду – 9405,5 тис. гривень.

Із загального обсягу видат-
ки за захищеними статтями 
проведені в сумі 144815,0 тис. 
грн., що становить 96 відсотків 
видатків загального фонду.

Видатки на оплату праці 
працівників бюджетних установ 
міста відповідно до встанов-
лених законодавством умов 
оплати праці, на проведення 
розрахунків за енергоносії та 
послуги зв’язку, які спожива-
ються бюджетними установа-
ми, проведені стовідсотково.

ЗМІНИЛИСЯ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ 
Доводимо до відома хмільничан про 

те, що номери робочих телефонів в окре-
мих структурних підрозділах міської ради 
змінилися: 

Центр надання адміністративних послуг 
у м. Хмільнику -  2-20-85.

Архівний відділ міської ради – 2-32-72.
Просимо врахувати зазначену 

інформацію у разі звернень до Хмільницької 
міської ради та її виконавчих органів.



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

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.№ 23539
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Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 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 у м.Хмільнику, 
 державний адміністратор
 КАЦАЛ Олена Леонтіївна (12.08)
 державний соціальний інспектор управління 
 праці та соціального захисту населення 
 міської ради
 ДРОНЕНКО Валентина Володимирівна (18.08)
 депутат міської ради 7 скликання
 ЦЮРПІТА Олександр Михайлович (19.08)
 депутат міської ради 7 скликання
 ГОМИНЮК Лілія Юхимівна (22.08)
 головний спеціаліст сектору контролю та 
 виплати відділу адресних допомог та  
 компенсацій управління праці та соціального  
 захисту населення міської ради
 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)
 начальник відділу цивільного захисту, 
 оборонної роботи та взаємодії з 
 правоохоронними оганами міської ради
 СТАШКО Андрій Володимирович (31.08)
 заступник міського голови з питань діяльності  
 виконавчих органів міської ради

 

ХМІЛЬНИЧАНАМ

ВАНДАЛІВ НЕ МЕНШАЄ

На жаль, але серед громадян не 
меншає таких, котрі живуть за нікчемним 
принципом: «Сила є – навіщо розум?». 
І подія, що у липні цього року трапила-
ся у центрі курортного міста, цілком це 
підтверджує. А сталося те, що невідома 
особа або ж особи понівечили Монумент 
Слави в честь героїв Другої світової 
війни по вулиці Пушкіна у місті Хмільнику.

Цей об’єкт є пам’яткою історії і 
охороняється державою. Тож за нахабні дії 
доведеться відповідати перед Законом.

Прохання до хмільничан: якщо вам 
відома інформація про цей злочин-
ний випадок – поінформуйте владу і 
правоохоронців.

Не потураймо людській зухвалості, 
нахабству та вседозволеності! 

Будьмо господарями у рідному місті!

 ЗРУЙНУВАЛИ 
ПАМ’ЯТНИК

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ
7 липня в міському парку культури та 

відпочинку проведено щорічне загальноміське народне 
свято Івана Купала.  Виконавчий комітет Хмільницької 
міської ради на чолі з міським головою Сергієм Редчи-
ком, як організатори заходу, висловлюють подяку: 
особовому складу Хмільницького ВП Калинівського відділу 
ГУНП у Вінницькій області (начальник – підполковник Ру-
денко Д.С.),  особовому складу Хмільницького районного 
сектору Головного управління ДСНС України у Вінницькій 
області (начальник  – полковник служби цивільного за-
хисту Нечко О.В.), АПНВП «Візит» (директор – Юрчишин 
М.В.) КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф»» (головний лікар – Браславська І.Г.), 
СО «Хмільницькі електромережі» (директор – Плотиця 
О.В.), КП «Хмільниккомунсервіс» (начальник – Полонсь-
кий С.Б.), КП «Хмільницька ЖЕК» (начальник – Прокопо-
вич Ю.І.), управлінню освіти міської ради (начальник – Ко-
веда Г.І.), центру дитячої та юнацької творчості (директор 
– Луценко Н.В.),  ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр 
професійно-технічної освіти» (директор – Дем’янюк А.Я.), 
члену виконкому міської ради, приватному підприємцю 
Бонсевичу Д.С., народному аматорському хоровому колек-
тиву «Перлина Поділля» Соколівського сільського Будинку 
культури (керівник – Пальонко Д.Ю.), а також  посадовим 
особам Хмільницької міської ради, котрі відповідально до-
лучилися до організаційної підготовки і проведення заходу.

Розпочала свою роботу 
Програма Європейського Бан-
ку Регіонального Розвитку IQ 
energy щодо фінансування 
енергомодернізації житла в 
багатоквартирних будинках 
ОСББ.

Кредитний продукт для 
ОСББ спрямований на 
фінансування широкого спек-
тру енергоефективних заходів 
у багатоквартирних будинках, 
які включають теплоізоляцію 

огороджувальних конструкцій, 
модернізацію систем опален-
ня, встановлення енергоефек-
тивних вікон та багатьох інших 
заходів.

Розмір компенсації для 
ОСББ по програмі IQ energy 
складає 40% від суми кре-
диту/інвестицій.Компенсація 
поширюється не тільки на об-
ладнання та матеріали, але й 
на роботи з монтажу та проекту-
вання, за умови фінансування 

інвестицій в рамках кредитних 
продуктів, що були отримані 
в банку-партнері програми IQ 
energy.

Інформацію про умови 
Програми розміщено на веб-
сайті iqenergy.org.ua/osbb.
Консультації та роз’яснення 
для потенційних учасників 
Програми стосовно співпраці 
за адресою: osbb@iqenergy.
org.ua та за телефонами 044 
290 9190; 050 465 22 14.

ДІЄ ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ 
ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛА 

Відправити електронний лист 
на адресу OSBB@iqenergy.org.
ua з наступною обов'язковою 
інформацією:
- назва ОСББ, код ЄДРПОУ
- адреса багатоквартирного будинку
- кількість квартир у ОСББ
- дата заснування/реєстрації ОСББ 
(не менше 1 року)
- опис енергоефективного проекту 
(не підтримується освітлення)
- перелік наявних документів по про-
екту
- наявність досвіду кредитування за 
іншими програмами
- контактні дані представника ОСББ
Етапи участі ОСББ у Програмі
- вибір необхідних енергоефективних 
заходів 
- ухвалення рішення про реалізацію 
проекту на загальних зборах
-  оформлення кредиту в ОТР банку,
купівля обладнання в кредит 
- реалізація енергоефективного про-
екту 
- заповнення заявки на компенсацію. 
Верифікація. 
- отримання 40% компенсації на весь 
проект, включаючи матеріали та за-
трати на монтаж

 Умови Програми IQ energy 

для ОСББ
- 40% від суми кредиту або інвестицій 
в енергоефективну модернізацію ба-
гатоквартирного будинку
- компенсацію можна отримати на 
вартість основного товару, супутніх 
товарів та вартість монтажних робіт.

Енергоефективні категорії, 
на які поширюється 

компенсація:
системи опалення (ІТП), вхідні двері 
в підїзд вікна, теплоізоляція 
(стін, підлоги, покрівлі) котли (газові 
і трвердопаливні) теплові насоси
лічильники тепла, сонячні колектори 
рекуператори.

Умови кредитного продукту 
від ОТР Банку:

Строк кредитування до 5 років.
Сума кредиту від 200 тис. грн. до 2 
млн. грн.
Комісія одноразова 1,25%.
Річна процентна ставка за користу-
вання кредитом 17,5%.
Комісія щомісячна відсутня.
Валюта кредитування гривня.

ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ НЕОБХІДНО:


