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ЗАХИСНИКИ
 І ЗАХИСНИЦІ! 

ЗА ВАШИМИ СПИНАМИ

УКРАЇНА
ДЯКУЄМО!

ШАНОВНІ ЗАХИСНИКИ І ЗАХИСНИЦІ УКРАЇНИ!
Свій шлях своїм кроком проходить кожен і кожна на цій землі. Надважкий 

шлях нині долає наша Україна, її захисники та захисниці.
Сьогодні ми всі захисники: усі, хто на фронті героїчно бореться з ворогом, 

усі, хто в тилу наполегливо і відповідально трудиться для перемоги.
Кожному і кожній на цьому шляху потрібні сили, вміння, ресурси, енергія для 

боротьби. Але в нас усіх є віра, є надія і є священна любов до своєї країни, які 
дають нам сили вершити таку очікувану Перемогу.

У цей надскладний час ми звертаємося з особливо глибокими молитвами  
до Пречистої БогоМатері та Її Сина і Бога нашого. Просимо про спокій, мир 
і єдність у боротьбі, сподіваючись на всесильну Божу опіку.

Звернімося до Богородиці, яка покриває увесь християнський світ Своїм 
чесним омофором, та одним-єдиним голосом попросимо заступництва над 
Україною, спасіння нашого народу від війни.

Повертайтеся до рідного дому з перемогою, наші захисники!
Віримо у вас! Пишаємося! Безмежно вдячні!
Слава Україні! Слава вам, Героям своєї країни!

Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України №1094 від 30 
вересня 2022р. з жовтня 2022 року 
за безоплатне тимчасове розмі-
щення (перебування) внутрішньо 
переміщених осіб надається ком-
пенсація громадянам України:

- які перемістилися з тимчасово окупо-
ваної території Автономної Республіки Крим 
і м. Севастополя, території територіальних 
громад, які розташовані в районі проведення 
воєнних (бойових) дій або які перебувають в 
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні); 

- житло яких зруйноване або непри-
датне для проживання внаслідок пошко-
дження, інформація про яке внесена до Дер-
жавного реєстру майна, пошкодженого та 
знищеного внаслідок бойових дій, терорис-
тичних актів, диверсій, спричинених військо-
вою агресією російської федерації, або щодо 
якого подано документальне підтвердження 
від органів місцевого самоврядування факту 
пошкодження/знищення нерухомого майна 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, 
диверсій, спричинених військовою агресією 
російської федерації.

Звертаємо увагу жителів Хмільниць-
кої міської територіальної громади, які 
безкоштовно прихистили у себе ВПО, що 
компенсацію витрат за тимчасове розмі-
щення внутрішньо переміщених осіб, які 
перемістилися у період воєнного стану, 
можна отримати лише за розміщення за-
значених вище категорій.

Нагадуємо, що відповідно до Порядку 
компенсації витрат за тимчасове розмі-
щення (перебування) ВПО, які перемісти-
лися у період воєнного стану на територію 
Хмільницької громади (рішення виконавчо-
го комітету від 06 вересня 2022р. №457 (зі 
змінами)) Управління «Центр надання адмі-
ністративних послуг» Хмільницької міської 
ради проводить реєстрацію заяв та прийом 
документів для отримання компенсації ви-
трат за тимчасове розміщення ВПО. 

Управління праці та соціального захисту 
населення міської ради узагальнює наведену 
інформацію в заявах, формує перелік осіб, що 
розмістили ВПО та звернулися із заявою про 
отримання компенсації витрат, і подає його до 
Вінницької обласної військової адміністрації. 

ГРОМАДЯНАМ, 
ЯКІ ПРИХИСТИЛИ 

ВПО!

Пам’ятаємо, 
шануємо, 
вдячні! 

Книга 
Пошани 

та пам’яті

Назви 
вулиць 
зміняться

Новації 
оформлення 
субсидій

Книга пошани і 
пам’яті «Гордість Хмі-
льника» може бути до-
повнена двома видат-
ними особистостями 
(посмертно) – 
Владислав Українець 
та Михайло Меть.

З 1 листопада  2022  
року проходить гро-
мадське обговорення 
пропозицій про пере-
йменування 44 вулиць і 
провулків міської грома-
ди, що названі іменами 
російських діячів.

З 1 грудня оформлен-
ням житлових субсидій 
займатимуться сервіс-
ні центри Пенсійного 
фонду України. До кого 
потрібно звертатися 
хмільничанам і за яких 
умов?

З повагою -
міський голова 

Микола ЮРЧИШИН
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Г Р О М А Д С Ь К А   Д У М К А
КНИГА ПАМ’ЯТІ●

Владислав Петрович Українець на-
родився 5 грудня 1999 року у м. Хміль-
ник Вінницької області.

Навчався в середній школі №4 міста 
Хмільника (9 класів). Педагоги школи 
згадують його як щирого, приязного 
та відвертого хлопця, який з 2-го по 
9-й класи грав у шкільній футбольній 
команді, що посідала призові місця в 
обласних змаганнях і навіть виходила 
на всеукраїнський рівень.

Після 9-го класу продовжив навчан-
ня у Кам'янець-Подільському ліцеї 
Хмельницької області з посиленою 
військово-фізичною підготовкою.

 У 2016 році, коли Україна потерпала 
від збройної агресії російської федера-
ції, юнак вступив до Національної ака-
демії Сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного м.Львів. У цей 
непростий час Владислав обрав шлях 
військового свідомо, адже завжди хо-
тів бути частиною чогось важливого, 
прагнув захищати і допомагати.

Дисциплінованого та відповідально-
го студента в академії призначили ко-
мандиром відділення взводу. До нього 

завжди можна було звернутися по до-
помогу.

З 22 липня 2020 року служив ко-
мандиром 2-го механізованого взводу 
механізованої роти військової частини 
А2960 (10 батальйон 59 окремої мото-
піхотної бригади імені Якова Гандзюка 
Сухопутних військ ЗСУ).

Студент, який раніше не мав стосун-
ку до військової служби, але отримав 
підготовку відповідного рівня у спец-
виші, залучався до складу Операції 
об’єднаних сил на Сході України: з 24 
жовтня 2020 року по 17 липня 2021 
року безпосередньо виконував бойові 
завдання на східному рубежі оборони 
України в зоні ООС.

У серпні 2021 року Владислав одру-
жився.

Маючи за плечима бойовий до-
свід оборони країни і відсічі російської 
збройної агресії в Донецькій та Луган-
ській областях, Владислав ділився з 
дружиною своїми відчуттями про на-
ближення справжньої війни і прогнозу-
вав, що вона буде дуже жорстокою.

Повномасштабне вторгнення росії 
лейтенант Збройних Сил України зу-
стрів на південному напрямку. Він у 
перший день російського вторгнення 
вів запеклий бій за стратегічний Анто-
нівський міст, який з’єднує Херсон із 
лівобережжям Дніпра. Саме цей міст 
через Дніпро став тією точкою спроти-
ву, де нашим бійцям уперше на таврій-
ському напрямку на деякий час вдало-

ся зупинити колону російської техніки. 
Саме цей міст — найзручніший шлях у 
напрямку Миколаївщини.

Під час прориву на цьому мосту 
наші бійці відбивали ворога, як могли. 
Втім, сили були нерівні. Українські під-
розділи змушені були відступати.

Молодий офіцер загинув у перший 
день відкритого наступу російської армії 
24 лютого 2022 року. Його бригада вихо-
дила з оточення під Херсоном. Командир 
механізованого взводу окремого мотопі-
хотного батальйону Владислав Українець 
на БМП прикривав відхід нашого війська 
від удару ворога, що атакував українські 
позиції. Усі вийшли, і він теж став відсту-
пати. Але не встиг. У машину, де був бо-
єць, влучив ворожий снаряд.

Командир, який завжди спочатку ду-
мав про своїх підлеглих, а вже потім 
про себе, захистив своїх побратимів, 
поклавши власне життя на вівтар Ві-
тчизни.

Ще раніше в розмовах із дружиною 
Владислав ділився: якщо треба буде 
вибирати, хто буде жити – він чи його 
солдати або сім’я, він без роздумів по-
жертвує собою. І його героїчний вчинок 
свідчить про те, що це були не про-
сто слова, а переконання та позиція 
справжнього чоловіка і офіцера.

Майже тиждень інформація про за-
гибель військового не була підтвер-
джена. Увесь цей час дружина Кате-
рина, яка чекала народження їхнього 
первістка, жила надією, що Влад ви-

жив: через соцмережі просила допо-
могти поширити інформацію про ньо-
го, сподіваючись знайти коханого.

Невтішна звістка підтвердилася 2 
березня 2022 року.

Указом Президента України 
В.Зеленського від 02 березня 2022 
року №94/2022 за особисту мужність і 
героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій при-
сязі Владиславу Українцю присвоєно 
звання «Герой України» з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка» (посмертно).

8 вересня 2022 року народився Ан-
дрій – син Владислава, який успадкував 
від батька гідне прізвище – Українець. 
Колись його мама розповість йому про 
тата, який у найбільш тривожний для 
країни час свідомо обрав життєвий 
шлях – справжню чоловічу справу, якій 
присвятив своє життя до останньої кра-
плі. Цей шлях був коротким, але наси-
ченим, змістовним і героїчним.

Він віддав своє життя за Україну!

Тому хмільничанин Владислав 
Українець, офіцер Збройних Сил і 
Герой України, заслуговує на вшану-
вання Хмільницькою міською тери-
торіальною громадою у Книзі поша-
ни та пам'яті «Гордість Хмільника» 
(посмертно).

Слава Захиснику України! 
Слава героям, для яких Україна по-

над усе!

ВЛАДИСЛАВ УКРАЇНЕЦЬ: 
СИМВОЛІЧНЕ ПРІЗВИЩЕ – ГЕРОЇЧНИЙ ПОДВИГ!

Щодня о 9 годині ранку хвилиною мовчання ми вшановуємо 
пам’ять захисників, які загинули в російсько-українській війні.

Серед них - 22-річний хмільничанин Владислав Українець.

Михайло Іванович народився 5 січ-
ня 1947 року в селі Воронівці Хміль-
ницького району Вінницької області.

Закінчив Лознянську восьмирічну 
школу. У 1965 році - Уланівську се-
редню школу.

Упродовж року після школи пра-
цював робочим будівельно-монтаж-
ного управління у м. Харків.

З 1966 по 1968 роки відслужив у 
радянській армії.

Потім рік працював завідуючим 
клубом с.Тараски Хмільницького ра-
йону.

З грудня 1969 по вересень 1973 
року працював звільненим секре-
тарем комітету комсомолу колгоспу 
«Дружба» с.Уланів.

З жовтня 1973 по січень 1977 року 
працював керуючим відділком кол-

госпу «Дружба».
З січня 1977 року був обраний го-

ловою виконкому Уланівської сіль-
ської ради народних депутатів. 

З грудня 1979 року Михайло Іва-
нович працював заступником голови 
колгоспу «Дружба» в с. Уланів.

З серпня 1983 по жовтень 1986 
року працював головою Хмільниць-
кого районного агропромислового 
об’єднання (РАПО).

У 1984 році переїхав на постійне 
місце проживання в м. Хмільник.

З жовтня 1986 по березень 1990 
року обраний головою райкому 
профспілки працівників агропромис-
лового комплексу.

З березня 1990 року по вересень 
1991 року Михайло Іванович обіймав 
виборну посаду заступника голови 
Хмільницької районної ради народ-
них депутатів.

З вересня 1991 по березень 1999 
року очолював правління КСП «Над-
бужанське»   м.Хмільник.

З квітня 1999 року по червень 2002 
року - очільник Хмільницької район-
ної державної адміністрації.

З червня 2002 по жовтень 2006 
року обраний головою Хмільницької 
районної ради.

Обіймаючи високі посади, Михай-
ло Іванович усіляко сприяв розвитку 
та розбудові Хмільницького краю. 

З 2007 року працював  на посаді 
директора елеватора ТОВ «Хміль-
ницьке». 

Загалом у Михайла Івановича 
була насичена трудова біографія. 
Свій трудовий шлях виходець із се-
лянської родини починав із низів, і в 
результаті очолив найвищі щаблі ра-
йонної влади. 

Йому було до чого прагнути і чим 
пишатися. Був міцний і надійний тил 
– улюблена сім’я, віддані друзі, пер-
спективна робота. Він самовіддано  
працював і віддавав роботі усі свої 
життєві сили, досвід, знання, розум, 
наснагу. 

Він був вправним управлінцем, не-
ймовірно працездатним, цілеспрямо-
ваним, вимогливим не лише до під-
леглих, а й до самого себе.

Втілюючи у життя державну полі-
тику, спрямовану на розвиток Віннич-

чини та Хмільниччини, він переймав-
ся усіма проблемами, які виникали у 
ввіреній йому сфері. Він не стояв на 
місці, розвивався сам і навчав інших, 
тих, хто був поряд, не зупинявся на 
досягнутому і завжди прагнув біль-
шого. Тож усе, що здобув у своєму 
житті, це його особиста заслуга.

За багаторічну сумлінну працю був 
нагороджений орденом “Знак Поша-
ни”, іншими відзнаками у сфері сіль-
ськогоспордарського виробництва. 

Останні роки життя Михайло Іва-
нович  провів на заслуженому від-
починку. Він належав до когорти тих 
людей, які за будь-яких обставин 
прагнули залишатися у строю. 

Розумний, врівноважений, толерант-
ний, щирий, комунікабельний, добро-
зичливий і порядний, він завжди вмів 
підтримати словом і добрими справа-
ми, був активним хмільничанином. 

Тому ця гідна людина заслуго-
вує на вшанування у Книзі пошани 
та пам'яті «Гордість Хмільника» 
(посмертно). 

МИХАЙЛО МЕТЬ:   
ПАМ’ЯТАЄМО, ШАНУЄМО, ВДЯЧНІ

На офіційному вебсайті Хмільницької міської ради оприлюднено 
проєкт рішення про занесення до Книги пошани та пам’яті «Гордість 
Хмільника» прізвища Метя Михайла Івановича (посмертно) – знано-
го й авторитетного хмільничанина, досвідченого посадовця, вете-
рана праці, у минулому керівника районного управління сільського 
господарства, очільника Хмільницької районної державної адміні-
страції, голову Хмільницької районної ради.

КНИГА ПАМ’ЯТІ●
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Виконавчий комітет міської ради інформує про початок проведення громадського обговорення пропозицій 
щодо перейменування вулиць, провулків населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. №989 «Про затвердження Порядку проведен-
ня громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 
власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», відповідно до протокольних рекомен-
дацій Комісії з питань перегляду топонімічних назв вулиць та провулків, інших об’єктів міського господарства, 
увічнення пам’яті видатних діячів і подій,  встановлення або демонтажу пам’ятних знаків на території Хміль-
ницької міської територіальної громади, керуючись розпорядженням міського голови від 31.10.2022 №468-р 
«Про проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиць та провулків населених пунктів 
Хмільницької міської територіальної громади» пропонується перейменувати 44 вулиці та провулки.

44 вулиці буде перейменовано

РОЗПОЧАТО  РОЗРОБЛЕННЯ 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Відповідно до статті 17 Закону Укра-
їни «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» Хмільницька міська рада 
інформує про початок розроблення 
містобудівної документації:

Проєкт внесення змін в генеральний 
план міста Хмільник Вінницької облас-
ті з виконанням розділів «Стратегічна 
екологічна оцінка», «План зонування 
території», «Історико-архітектурний 
опорний план м.Хмільник з визначен-
ням зон охорони пам’яток культурної 
спадщини та меж і режимів використан-
ня історичних ареалів».

ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ:
- рішення Хмільницької міської ради 

від 16.09.2022 р. №1348 «Про внесен-
ня змін в генеральний план міста 
Хмільник Вінницької області»;

Замовник: Виконавчий комітет 
Хмільницької міської ради Вінницької 
області (34422134).

Розробник проєкту містобудівної 
документації: Державне підприємство 
«Український державний науково-до-
слідний інститут проектування міст «Ді-
промісто» ім. Ю.М. Білоконя» (договір 
№862-01-2022/103 від 23.09.2022).

МЕТА ПРОЄКТІВ:
а) пропозиції щодо подальшої стра-

тегії планування і забудови території 
міста;

б) визначення принципів і напрямів 
планувальної організації та функціо-
нального призначення території;

в) пропозиції щодо удосконалення 
системи обслуговування населення, 
вуличної та транспортної мережі, інже-
нерного обладнання;

г) врахування інтересів фізичних та 
юридичних осіб, затверджених міських 
цільових програм та приведення місто-
будівної документації до сучасної нор-
мативно-законодавчої бази.

ПРОПОЗИЦІЇ 
З ОБГРУНТУВАННЯМИ 

(графічні і текстові матеріали) щодо 
врахування в вищезазначених місто-
будівних документаціях інтересів фі-
зичних та юридичних осіб подавати в 
письмовій формі на адресу Замовни-
ка – Виконавчий комітет Хмільницької 
міської ради Вінницької області:

вул. Столярчука, 10, м. Хмільник Ві-
нницька обл., 22000.

Обґрунтування складається в до-
вільній формі та повинно включати:

- текстову частину у складі;
- вступ, мету внесення змін;
- аналіз існуючої містобудівної си-

туації, яка склалась, сучасне функціо-
нальне використання земельної ділян-
ки (території);

- порівняльний аналіз та обгрунту-
вання намірів запланованої забудови 
земельної ділянки (території);

Після приєднання до Хмільника довколишніх сіл у результаті реформи адміні-
стративно-територіального устрою, враховуючи сучасні виклики і безпекову си-
туацію в умовах воєнного стану, а також стратегічні напрямки розвитку громади 
необхідно доповнити Генплан Хмільника та внести зміни до його ключових розді-
лів: «Стратегічна екологічна оцінка», «План зонування території», «Історико-архі-
тектурний опорний план м.Хмільник». - копію документа, що посвідчує 

право власності чи користування зе-
мельною ділянкою або копію договору 
суперфіцію;

- копію документа, що посвідчує 
право власності на об’єкт нерухомого 
майна, розташованого на земельній ді-
лянці (за наявності об’єкта);

- копію технічного паспорта на 
об’єкт нерухомого майна (за наявності 
об’єкта);

- графічну частину у складі;
- ситуаційну схему місця розташу-

вання земельної ділянки (території) на 
опорному плані міста або містобудівній 
документації;

- схему генплану намірів запланова-
ної забудови земельної ділянки (тери-
торії);

- додаткові графічні матеріали, які 
обгрунтовують, ілюструють чи деталізу-
ють прийняте рішення.

СТРОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 
Пропозиції приймаються по 8 листо-
пада 2022 року включно.

Генеральний план●

Вирішує громада●

Зауваження та пропозиції подаються в письмовій формі або надсилаються 
електронною поштою по 30 грудня 2022 року включно за адресою: 22000, вул. 
Столярчука, 10, м.Хмільник, Хмільницький район, Вінницька область або на 
електронну адресу: rada@ekhmilnyk.gov.ua   

Письмові пропозиції подаються з обґрунтуванням та зазначенням контак-
тної інформації про ініціативну групу. Якщо проводилися збори громадян, то 
до інформації додаються протоколи зборів жителів вулиць/провулків. 

У темі електронного листа просимо зазначити «Перейменування вулиць». 
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються. 
Консультації  надає управління містобудування та архітектури міської ради 

за тел. (04338) 2-70-12.

№ з/п Назва вулиці/провулку Пропозиції  для перейменування

місто Хмільник 
1 вул. 9 Січня вул. Старицького Михайла

2 вул. Кутузова вул. Українця Владислава

3 пров. Кутузова пров. Українця Владислава

4 вул. Ватутіна вул. Кульчицького Юрія

5 вул. Гагаріна вул. Каденюка Леоніда

6 вул. Декабристів вул. Білокур Катерини

7 пров. Декабристів пров. Білокур Катерини

8 вул. Комарова вул. Корольова Сергія

9 вул. Космодем’янської Зої вул. Крушельницької Соломії

10 вул. Кошового Олега вул. Примаченко Марії

11 вул. Нахімова вул. Куліша Пантелеймона

12 вул. Пушкіна вул. Чорновола В'ячеслава

13 1 пров. Пушкіна 1 пров. Чорновола В'ячеслава

14 2 пров. Пушкіна 2 пров. Чорновола В'ячеслава

15 вул. Суворова вул. Кропивницького Марка

16 вул. Чайкіної Лізи вул. Житня

17 вул. Чкалова вул. Вербова

18 вул.18 Армії вул. Миколи Хвильового

19 вул. 71 стрілецької дивізії вул. Героїв УПА

20 вул. 276 стрілецької дивізії вул. Михайлівська

21 вул. Лермонтова вул. Гальчевського Якова

22 пров. Лермонтова пров. Гальчевського Якова

23 вул. Маліновського вул. Патона Євгена

24 вул. Тімірязєва вул. Симоненка Василя

25 пров. Тімірязєва пров. Симоненка Василя

26 вул. Тургенєва вул. Клодницького Володимира

27 вул. Мічуріна вул. Симиренка Левка

28 вул. Маяковського вул. Івана Багряного

29 пров. Маяковського пров. Івана Багряного

30 вул. Волочаївська вул. Смакули Олександра

31 вул. Некрасова вул. Лук’яненка Левка

32 пров. Некрасова пров. Лук’яненка Левка

с. Голодьки
1 вулиця Чапаєва вулиця Замкова

2 провулок Чапаєва провулок Замковий

с. Кривошиї
1 вулиця Чапаєва вулиця Вишнева

2 вулиця Жовтнева вулиця Виноградна

с. Куманівці
1 вулиця Корнійчука вулиця Підліщина

2 1 провулок Корнійчука 1 провулок Підліщини

3 2 провулок Корнійчука 2 провулок Підліщини

с. Колибабинці
1 вулиця Колгоспна вулиця Сонячна

2 вулиця Жовтнева вулиця Молодіжна

с. Думенки
1 вулиця Гайдара вулиця Ланська

с. Гулі

1 вулиця Гайдара вулиця Ланська

с. Журавне
1 вулиця Радгоспний виселок вулиця Щаслива



Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua  rada@ekhmilnyk.gov.ua

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

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

Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98.
Замовлення: №221810 від 31.10.2022р. 
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Все про субсидію
Соціальні гарантії

ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ? 

Домогосподарствам Хмільницької 
міської територіальної громади, які 
уже отримують субсидію, звертатися 
нікуди не потрібно. Фахівці управління 
праці та соціального захисту населен-
ня Хмільницької міської ради провели 
нарахування субсидії на опалюваль-
ний сезон.

Одночасно звертаємо увагу, що, не-
зважаючи на автоматичне перепри-
значення житлової субсидії та воєнний 
стан, у разі зміни складу сім’ї або змін 
у майновому стані одержувачі житло-
вих субсидій зобов’язані протягом 30 
календарних днів повідомити про ці 
зміни управління соціального захисту 
населення. 

КУДИ  ЗВЕРТАТИСЯ ЩОДО 
ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ 

ЖИТЕЛЯМ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ  
ГРОМАДИ:

У поданні документів і оформлен-
ні субсидії на покриття комунальних 
платежів поки що нічого не змінилося. 
Тим, хто планує отримати допомогу на 
оплату житлово-комунальник послуг 
вперше, необхідно звернутися за при-
значенням допомоги та подати:

- заяву про призначення та надання 
житлової субсидії;

- декларацію про доходи та витрати 
осіб, які звернулися за призначенням 
житлової субсидії.

Хмільничани можуть подати до-
кументи:

- поштою або особисто до управ-
ління праці та соціального захисту 
населення Хмільницької міської ради 
(відділ прийому громадян «Прозорий 

офіс з соціальних питань» за адресою: 
м.Хмільник, 2 пров.Пушкіна, 8);

- через портал «Дія».
З 1 грудня поточного року доку-

менти можна буде подати:
• особисто або поштою до сервісних 

центрів Пенсійного фонду України;
• особисто до уповноважених по-

садових осіб виконавчого органу сіль-
ської, селищної, міської ради відповід-
ної територіальної громади.

У  Хмільницькій міській громаді 
повноваження щодо прийому для 
призначення різних видів держав-
ної допомоги, винагород та компен-
саційних виплат, житлової субсидії, 
пільг на оплату житлово-комуналь-
них послуг, придбання скрапле-
ного газу, твердого та рідкого піч-
ного палива делеговані відділу 
прийому громадян «Прозорий офіс 
з соціальних питань» за адресою: 
м.Хмільник, 2 пров. Пушкіна, 8.

Також документи можна подати:
• до ЦНАПу (відділу прийому гро-

мадян «Прозорий офіс з соціальних 
питань»);

• через портал «Дія»;
• через вебпортал або мобільний 

додаток Пенсійного фонду України.

Заяву можна буде подати неза-
лежно від місця реєстрації.

Для отримання допомоги з жовтня 
2022 року можна звернутися до 16 
грудня 2022 р.

Право на субсидію мають всі 
українці, незалежно від того чи гро-
мадяни орендують квартиру чи жи-
вуть у власній. Також за субсидією 
можуть звертатися внутрішньо пе-
реміщені особи (ВПО). 

ХТО МАЄ ПРАВО 
НА СУБСИДІЮ:

• особи,  які зареєстровані в будин-
ку/квартирі;

• ті, хто не зареєстрований, але фак-
тично проживають у будинку, наприклад 
орендарі помешкання  або  ВПО.

Звертаємо  увагу, що субсидія не 
може призначатися одночасно за зареє-
строваним місцем проживання та за міс-
цем фактичного проживання. Звертатися  
за субсидією можуть ті сім'ї, чия плата за 
житлово-комунальні послуги більша, ніж 
визначений для них обов'язковий платіж. 
Обов’язковий відсоток платежу за житло-
во-комунальні послуги розраховується 
індивідуально для кожної сім’ї за чіткою 
формулою та залежить виключно від до-
ходів сім'ї.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ 
ЧИ НАРАХОВАНА СУБСИДІЯ?

Інформацію щодо призначення та 
нарахованого розміру допомоги можна 
дізнатися в Єдиному державному ре-
єстрі отримувачів житлових субсидій  
https://subsidii.ioc.gov.ua. Реєстр онов-
люється раз на місяць. Для цього по-
трібно ввести у відповідні поля адресу 
домогосподарства. 

Також зауважуємо, що введення 
воєнного стану не звільняє спожива-
чів від сплати житлово-комунальних 
послуг. Наразі оплата споживачів є 
основним джерелом надходжень під-
приємств житлово-комунального гос-
подарства, що дозволяє здійснювати 
цим підприємствам виплату заробіт-
ної плати працівникам, сплачувати за 
спожиті енергоносії, закупляти палив-
но-мастильні матеріали та засоби для 
знезараження та очистки питної води. 

З огляду на зазначене, наголошує-
мо на необхідності сплачувати за спо-
житі теплову енергію та відповідні ко-
мунальні послуги.

За більш детальними роз’ясне-
ннями, будь ласка, звертайтеся до 
Управління праці та соцзахисту на-
селення за адресою: м.Хмільник,     
2 провул. Пушкіна, 8, тел.: (04338) 
2-33-72, (04338) 2-21-30.

НАКАЗ
№ 2096/13 від 10 жовтня 2022 року

Про внесення змін до наказу Начальника 
обласної військової адміністрації від 24 

лютого 2022 року №1
Відповідно до пункту 5 частини 

першої статті 8 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» та 
Порядку здійснення заходів під час за-
провадження комендантської години 
та встановлення спеціального режиму 
світломаскування в окремих місцевос-
тях, де введено воєнний стан, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08 липня 2020 року № 573,

НАКАЗУЄМО:
1. Унести до наказу Начальника об-

ласної військової адміністрації від 24 
лютого 2022 року № 1 «Про запрова-
дження на території області комен-
дантської години» такі зміни:

У пункті 1 цифри та слова «23. 00 
год.» замінити цифрами та словами   
«00. 00 год.».

2. Департаменту інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськіс-
тю обласної військової адміністрації 
негайно довести цей наказ до відома 
населення, підприємств, установ та ор-
ганізацій.

3. Контроль за виконанням цього на-
казу залишаю за собою.

Начальник обласної                                  
військової адміністрації
Сергій БОРЗОВ 

Заступник командувача
оперативного угруповання
військ «Дністер»
Олег МЕДВЕДЧУК

Заслухавши та обговоривши звернення директора акціонерно-
го товариства «Вінницяобленерго» щодо необхідності обмеження 
споживання електроенергії на території області, у зв’язку із необ-
хідністю відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої 
внаслідок масованих ракетних ударів, рада оборони 

ВИРІШИЛА 
1. Сільським, селищним, міським головам, керівникам підпри-

ємств, установ організацій усіх форм власності, починаючи з 20 
жовтня 2022 року вжити заходи щодо обмеження споживання 
електроенергії в період з 07.00 до 23.00. 

Термін – 20 жовтня 2022 року.
2. Акціонерному товариству «Вінницяобленерго»: 
застосувати графіки обмеження споживання електроенергії та 

потужності по Вінницькій області; 
розробити план дій із забезпечення безперебійного постачання 

електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури;
здійснювати моніторинг виконання суб’єктами господарської 

діяльності заходів із обмеження споживання електроенергії.
Термін – 20 жовтня 2022 року;
3. Начальникам районних військових адміністрацій, сіль-

ським, селищним, міським головам організувати проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення області щодо необхід-
ності обмеження споживання електроенергії в період з 7.00 до 
23.00. 

Термін – 20 жовтня 2022 року.
4.Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з гро-

мадськістю обласної військової адміністрації довести вимоги цьо-
го рішення до населення області через засоби масової інформації.

Термін 20 жовтня 2022 року.

Голова ради оборони Сергій БОРЗОВ 

Секретар ради оборони Валерій ІНДИК 

Введено в дію наказом Начальника обласної військової 
адміністрації 

від 20 жовтня 2022 року №2216 

РАДА ОБОРОНИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

від 20 жовтня 2022 року

Про обмеження споживання електроенергії на території області

Загальний обсяг бюджету Хміль-
ницької міської територіальної грома-
ди за січень-вересень 2022 року склав 
302847512,09 грн.: міжбюджетні транс-
ферти - 102680912,90 грн., податки та 
інші платежі - 200166599,19 грн. 

Cтаном на 01.10.2022 року, доходи за-
гального фонду бюджету громади склада-
ють 296414017,22 грн. З них міжбюджетні 
трансферти - 102680912,90 грн., податки та 
інші платежі – 193733104,32  грн. або 103,3% 
уточненого   плану за звітний період. Рівень  
виконання річного плану становить 76,6%.  

Доходи спеціального фонду бюджету 
Хмільницької міської  територіальної грома-
ди, станом на 01.10.2022 року, складають  
6433494,87 грн.

 Видатки міського бюджету за січень-
вересень 2022 року проведені в сумі 
256552454,39 грн. Це на 27063235,36 грн., 
або на 11,8 % більше аналогічного показни-
ка 2021 року. Рівень виконання  річного пла-
ну (зі змінами) -  61,3%.

Видатки загального фонду бюджету за 
звітний період становлять 246096691,30 
гривень. За цей період  2021 року вони збіль-
шилися на  30338103,99 грн. або на 14,1%. 
Рівень виконання  річного плану (зі змінами) 
становить 64,3%.

Видатки спеціального фонду міського 
бюджету становлять 10455763,36 грн. У по-
рівнянні з 2021 роком вони зменшилися на 
3274868,36 грн. 

Рівень виконання річного плану (зі зміна-
ми) становить 29,2%.

Фінансове управління 
Хмільницької міської ради               

ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2022 РОКУ

ЩО ПРИДБАТИ, 
ЩОБ ПІДГОТУВАТИСЯ:

ЩО РОБИТИ 
ПІД ЧАС 

АВАРІЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ:

У разі
відключення 

СВІТЛА
З 16 жовтня 2022р. розпочався опалювальний 

сезон, а з 1 грудня 2022р. впроваджується екс-
територіальний принцип призначення житло-
вої субсидії, тож у громадян виникають питання 
щодо оформлення субсидій. 

●


