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ХМІЛЬНИК ПОГОДИВСЯ НА ПРИЄДНАННЯ 
СОКОЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

ДОБРОВІЛЬНІ НАМІРИ

Хмільник став одним із 
перших міст в Україні, що 
після законодавчого врегулю-
вання процедури приєднання 
сільських громад до міст 
обласного значення ухва-
лили рішення про надан-
ня згоди на  приєднання  
сільської громади.

Цим рішенням розпо-
чато процес формування 
Хмільницької об’єднаної 
територіальної громади.

За словами міського голо-
ви Редчика Сергія Борисови-
ча, це, безумовно, історичний 
момент, адже Соколівчани 
– одні з найближчих сусідів 

Хмільника, тож упродовж 
років між громадами існує 
територіальний зв’язок, адже 
значна частина жителів села 
Соколови проживає, працює, 
навчається у Хмільнику.

– Ще на початках ре-
формування місцевого 
самоврядування міська 

влада Хмільника 
закономірно обрала 
своїм потужним ак-
центом і послідовно 
підтримує  збереження 
всіх умов і можливостей 
для ефективного розвит-
ку курортної території 
Хмільниччини, до скла-

ду якої входять не лише 
місто-курорт Хмільник, 
але й 17 населених 
пунктів Хмільницького 
району. Маю надію,  
що наші наміри бу-
дуть успішними, – сказав 
міський голова, підсумовуючи 
розгляд цього питання.

Хмільницька міська рада позитивно розглянула пропозиції Соколівської сільської територіальної 
громади Хмільницького району щодо добровільного приєднання до Хмільницької міської 
територіальної громади. Відповідне рішення ухвалене 8 червня 2018 року, на 49 сесії міської ради 
7 скликання. 18 із 24 депутатів, присутніх на пленарному засіданні міської ради, підтримали 
зазначений проект рішення. Троє депутатів – «утрималися», троє – «не голосували».

ХМІЛЬНИК - НАШ ДІМБЮДЖЕТ УЧАСТІ

Конкурс проводиться 
за номінаціями: «Кращий 
благоустрій території» (кон-
курс серед підприємств, 
установ та організацій міста, 
інших суб’єктів господа-
рювання); «Кращий двір» 
(конкурс серед багатоповер-
хових будинків); «Кращий 
благоустрій приватної сади-
би» (конкурс серед приват-
них будинковолодінь).

У кожній номінації 
визначається один пере-
можець. Об’єкти конкурсу 
оцінюються за такими основни-
ми критеріями:
– належний архітектурно-
естетичний вигляд фасаду 

будівлі;
– нлагоустрій власної та 
прилеглої території (наявність 
тротуарної плитки, належне 
утримання зелених насаджень, 
газонів та квітників);
– облаштування вивісок та 
зовнішнього освітлення;
–  наявність та утримання місць 
відпочинку, лавок;
–  наявність і стан дворового 
дитячого та спортивного май-
данчику;
– озеленення двору, наявність 
клумб, газонів і інших насад-
жень;
–  оригінальність оформлення 
садиби.

Заява довільної форми про 

участь у конкурсі подається 
до конкурсної комісії. До зая-
ви додається коротка характе-
ристика та фото об’єкта, який 
пропонується на конкурс.

Заяви приймаються від 
жителів міста, фізичних, юри-
дичних осіб.

Конкурсна документація 
приймається до 31 серпня 
2018 року включно за адресою:  
вул. Столярчука,10, м.Хмільник, 
Вінницька обл., 22000 (відділ 
житлово-комунального госпо-
дарства, каб.203, тел.: 2-00-90.

Переможці конкурсу наго-
роджуються дипломом та отри-
мують грошову винагороду.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА КРАЩИЙ БЛАГОУСТРІЙ ІЗ 3 ЛИПНЯ - ГОЛОСУВАННЯ 
Хмільницька міська рада реалізує громадський 

проект «Бюджет участі». Цьогоріч хмільничани подали 
14 проектних заявок на загальну суму 2412244 грн., що 
пройшли етап модерації та перебувають на розгляді. 
Після ухвалення комісією відповідного висновку про-
екти будуть допущені до голосування.

Голосування за проекти здійснюється шляхом запо-
внення бланку голосування:
- в електронному вигляді (на офіційному веб-сайті міста 
(банер «Громадський проект») або на сайті https://hmilnyk.
pb.org.ua) у електронній системі за допомогою авторизації 
хмільничан через електронну пошту і введення ним серії 
та номера паспорта громадянина України (посвідки на 
постійне проживання);
- на паперових носіях в Центрі надання адміністративних 
послуг за пред’явлення паспорта (посвідки на постійне 
проживання) шляхом заповнення бланку голосування.

Одна особа може проголосувати не більше, ніж за три 
різних проекти.

Голосування триватиме з  3 по 18 липня 2018 року.
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РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ ХМІЛЬНИК  У РЕЙТИНГУ

14 червня міський голова Сергій Редчик  взяв участь в 
обласній нараді  з обговорення проблемних питань місцевого 
самоврядування.

У ході наради значна увага була зосереджена на питан-
нях щодо стану та ремонту автомобільних доріг, підвищення 
рівня презентабельності міст, деталізації повноважень 
структур у галузі житлово-комунального господарства, 
роз’яснення законодавчих аспектів щодо використання 
економічних ресурсів на місцях та підготовки відповідної 
документації, спрямованої на розвиток інфраструктури.

Міський голова Сергій Редчик порушив клопотання 
про необхідність проведення ремонтних робіт на відрізку 
автомобільної дороги державного значення Любар – 
Хмільник – Нова Ушиця Т-06-10.

ПРО ПРОБЛЕМИ МІСТА - ПЕРЕД ОДА

Коштом обласного екологічного фонду охо-
рони навколишнього природного середовища та 
співфінансування з міського бюджету в місті реалізуються 
заходи, спрямовані на впровадження нових технологій 
у галузі поводження з твердими побутовими відходами.

Відповідно до Програми розвитку житлово-комунально-
го господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік 
передбачено будівництво нового ангару на полігоні твердих 
побутових відходів міста, придбання сортувальної лінії твер-
дих побутових відходів із пакувальними пресами, виконан-
ня робіт із електропостачання та водопостачання полігону.

12 червня заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Володимир 
Загіка взяв участь у робочій нараді із сільськими голова-
ми, що відбулася у Хмільницькій райдержадміністрації.

Володимир Михайлович повідомив про по-
етапну реалізацію загальноміських заходів на 
полігоні ТПВ та звернувся до керівників районних 
територіальних громад із пропозицією щодо укладан-
ня договорів на вивезення твердих побутових відходів.

КОМУНІКУЄМО ІЗ ГРОМАДАМИ

Такі акценти та завдання поставив міський голова Сергій 
Редчик перед учасниками інструктивної наради 15 черв-
ня 2018 року.  У форматі ділового партнерства, взаємного 
узгодження та спільної відповідальності  керівник міста 
провів розмову із керівниками та повноважними представ-
никами служб правопорядку, цивільного захисту, екстреної 
медичної допомоги, комунальних підприємств та закладів 
культури міста,  керівниками профільних структурних 
підрозділів міської ради на чолі із вищим керівництвом.

Результатом спілкування стало узгоджене обговорення 
пріоритетних завдань щодо: популяризації міста-курорту як 
території гостинності та здоров’я, належного благоустрою 
місця проведення фестивалю – центрального парку міста, охо-
рони громадського порядку та безпечного дозвілля, облаш-
тування місць для паркувань транспортних засобів учасників 
фестивалю, ночівлі та харчування творчих колективів тощо.

«ЖИВОМУ ВОГНЮ» - СПРИЯТИ 

3 червня у м.Чернівці, у рам-
ках Європейського тижня сталої 
енергії, відбулася урочиста церемонія 
приєднання до ініціативи Європейського 
Союзу – Угоди мерів. П’ятнадцять міст 
із  п’яти областей України долучилися до 
підписання Угоди. У цьому представництві 
– місто-курорт Хмільник.

Від імені міської ради та її виконав-
чого комітету, територіальної громади 
міста Угоду Мерів підписав міський го-
лова Сергій Редчик. Такий правочин 
засвідчив  про те, що Хмільник підтримує 
стратегію сталого енергетичного розвит-
ку, розроблену на підставі європейських 
стандартів, тенденцій і вимог Директив.

 УГОДА МЕРІВ

Хмільник увійшов до переліку 
муніципалітетів, що можуть приєднатися 
до ініціативи ЮНІСЕФ. Про це інформує  
представництво Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні, посилаючись на по-
зитивний розгляд заявки виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради щодо 
участі у програмі «Громада, дружня до 
дітей та молоді». Підтримуючи обраний 
шлях,  спрямований на інвестування у 
майбутнє дітей та молоді, нещодавно 
Хмільницький міський голова Сергій Ред-
чик взяв участь у Міжнародному форумі 
громад, дружніх до дітей та молоді.

На цьому змістовному заході очільник 
міста-курорту мав нагоду ознайомитися 
та обговорити питання щодо переваг для 
міст і громад – учасників ініціативи «Гро-
мада, дружня до дітей та молоді», почути 
історії успіху із вуст мерів іноземних міст 
та дізнатися про кращі практики роботи 
українських міст у цьому напрямку.

ДО ІНІЦІАТИВИ ЮНІСЕФ

18-19 червня  у місті Києві відбувся 
XIV Український муніципальний форум. 
Цей традиційний щорічний захід прово-
дився під егідою Асоціації міст України 
та став майданчиком для обговорення 
питань та вироблення спільної позиції 
щодо розвитку місцевого самовряду-
вання, удосконалення законодавчої 
бази, розв’язання конкретних проблем 
життєдіяльності територіальних громад.

У рамках форуму проходив День 
відкритого врядування та економічного 
розвитку українських міст (за підтримки 
проекту «Партнерство для розвит-
ку міст» ПРОМІС, який реалізує 
Федерація Канадських Муніципалітетів 
у співпраці з Асоціацією міст України).

Хмільник є партнером проекту 
ПРОМІС.  Тож під час засідання секції 
«Демократичне врядування» було пре-
зентовано власний досвід бюджетної 
прозорості. Начальник фінансового 
управління міської ради Тетяна Тищен-
ко виступила із презентацією на тему: 
«Методологія оцінки прозорості місцевих 
бюджетів як інструмент запровадження 
рішень та практик бюджетної прозорості 
для органів місцевого самоврядування».

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ

  НЕ СЛОВОМ - 
СПРАВАМИ

Упродовж 19-20 червня на території центрального 
парку міста відбулося згуртоване прибирання. І влада, 
і громада погоджено об’єдналися, щоб навести лад на 
спільній території відпочинку.

Тож завзято попрацювавши, учасники акції впоряд-
кували значну частину парку. 

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради на 
чолі із міським головою Сергієм Редчиком принагідно 
висловлює вдячність усім, хто виявив бажання бути ко-
рисним рідному місту. 
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8 червня відбулася 
49 сесія міської ради 7 
скликання, яку провів 
міський голова Сергій  
Редчик. На початок пле-
нарного засідання було 
зареєстровано 23   депута-
та. Загалом місцеві обранці 
розглянули 101 планове 
питання та 8 питань по-
рядку денного “Різне”.  

Два питання депутата-
ми було знято з розгляду. 
Питання «Про надання до-
помоги лікарськими препа-
ратами та закупівлі ліків КУ 
«Хмільницька «ЦРЛ» за кош-
ти, що були виділенні з бюд-
жету міста» депутати зняли, 
оскільки очільник лікарні Ва-
силь Залецький направив на 
сесію заступника головного 
лікаря з лікувальної роботи 
Василя Короліщука, а не при-
був особисто аби доповісти, 
як і на що були використані 
бюджетні кошти. Хоча п.2 
ст.14 Закону «Про статус 
депутатів місцевих рад» гово-
рить: «керівники підприємств, 
установ та організацій  неза-
лежно  від  форми  власності,   
розташованих на території  
відповідної  ради,  на звер-
нення депутата місцевої 
ради надають йому довідкові 
матеріали та іншу інформацію, 
необхідні для здійснення де-
путатських повноважень».

Справа в тому, що на 
попередніх сесіях депутати 
міської ради неодноразово 
висловлювали зауваження 
щодо незадовільного ста-
ну справ в КУ «Хмільницька 
ЦРЛ». Міський депутатський 
корпус стурбований тими 
змінами, які відбуваються 
сьогодні у КУ «Хмільницька 
центральна районна лікарня» 
та не дають можливості зро-
бити оптимістичні прогнози на 
подальший розвиток лікарні 
у найближчому майбутньо-
му. Депутати  переконані, що 
необхідно ґрунтовно і вива-
жено підходити до кадрових 
та управлінських рішень і не 
допустити аби такі рішення 
спричинили погіршення 
якості та доступності надан-
ня медичних послуг як для 
мешканців Хмільницького 
регіону, так і для гостей міста-
курорту. Саме тому міський 
депутатський корпус має 
намір заслухати особисто 
керівника лікарні. Питання 
перенесли на наступну сесію.

За пропозицією заступни-
ка міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
міської ради Андрія Сташ-
ка з порядку денного було 

знято питання про контрак-
тну форму роботи керівників 
закладів загальної середньої 
освіти міста і  перенесено 
на наступну чергову сесію.

Одне з питань стосувало-
ся процесу децентралізації. 
Тут варто зазначити, що місто 
Хмільник стало першим на 
теренах Вінниччини та одним 
із перших в Україні у процесі 
приєднання громад до міст 
обласного значення. Грома-
да с. Соколова ініціювала 
приєднання до м. Хмільника, 
на що Хмільницька міська 
рада відповідним ухвале-
ним рішенням  надала згоду.

Під час розгляду цього пи-
тання на сесії була присутня 
Інна Святна – представник 
Центру розвитку місцевого 
самоврядування, який 
консультує та надає необхідну 
методичну допомогу щодо 
процедурних та інших питань 
у децентралізаційній площині. 
Отже, перший крок зроблено.

Також депутати внес-
ли зміни до складу уповно-
важених представників від 
міста Хмільника для участі в 
консультаціях щодо внесен-
ня змін до перспективного 
плану формування територій 
громад Вінницької області.

Створено Комуналь-
ну установу «Інклюзивно-
ресурсний центр» 
Хмільницької міської ради 
та затверджено штатну 
чисельність центру. Ухвале-
но Стратегію стійкого роз-
витку міста Хмільника до 
2020 року в новій редакції 
та Програму посилення 
конкурентоспроможност і 
малого та середньо-
го підприємництва м. 
Хмільника на 2018-2022 роки.

Неабияка увага депу-
татського корпусу прикута 
до всього, що відбувається 
у медичній сфері міста. Цим 
пояснюються емоційні обго-

ворення та жваві дискусії під 
час ухвалення Комплексної 
програми покращення умов 
медичного обслуговуван-
ня жителів міста на 2016-
2019 роки та змін до неї. Не 
стали винятком і нинішні 
зміни до вказаної програми.

На пропозицію депу-
тата міської ради Василя 
Грушка розглянути клопо-
тання лікарів – педіатрів КУ 
«Хмільницька «ЦРЛ» щодо 
виділення коштів на придбан-
ня лікарських засобів для на-
дання невідкладної медичної 
допомоги депутати запро-
сили на пленарне засідання 
завідуючу педіатричним 
відділенням КУ «Хмільницька 
«ЦРЛ» Ніну Шумигору, яка 
прибула до сесійної зали та 
поінформувала присутніх про 
проблеми з фінансуванням на 
придбання лікарських засобів 
для надання невідкладної 
медичної допомоги пацієнтам 
відділення та відповіла на за-
питання місцевих обранців. У 
результаті тривалої дискусії 
Комплексну програму по-
кращення умов медично-
го обслуговування жителів 
міста на 2016-2019 роки до-
повнили ще одним заходом: 
придбання медикаментів для 
невідкладної допомоги дітям 
м. Хмільника в сумі 300 тис.грн.

Депутати затвердили 
висновок про вартість  кому-
нального майна, що нале-
жить територіальній громаді 
міста Хмільника, Положен-
ня про діяльність аукціонної 
комісії з приватизації об’єктів 
комунальної власності 
територіальної громади 
міста Хмільника та розмір 
допомоги на поховання.

Окремі рішення стосу-
валися внесення  змін до 
чинних міських  програм:

Комплексної  оборонно-
правоохоронної  Програми 
на 2016-2020 роки «Без-

печний Хмільник – взаємна 
відповідальність влади та гро-
мади», Міської комплексної 
програми «Добро» на 2018-
2020 рр., Міської програ-
ми розвитку культури та 
духовного відродження у 
м. Хмільнику на 2016-2018 
роки, Програми підвищення 
енергоефективності та 
зменшення споживан-
ня енергоресурсів в м. 
Хмільнику на 2018-2020 
роки, Програми регулюван-
ня земельних відносин та 
управління комунальною 
власністю у м. Хмільнику, 
Програми забезпечення на-
селення міста якісною пит-
ною водою на 2013-2020 
роки, Програми утримання 
дорожнього господарства 
міста Хмільника на 2018-2020 
роки та Програми розвитку 
житлово-комунального го-
сподарства та благоустрою 
міста Хмільника на 2018 рік.

Внесено зміни до Регла-
менту міської ради 7 скликан-
ня, затвердженого рішенням 
4 сесії міської ради від 
18.12.2015 р. № 44,  до  пла-
ну діяльності Хмільницької 
міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів 
на 2018 рік,  до рішення 44 
сесії міської ради 6 скликан-
ня від 12.09.2013 р. №1301 
«Про затвердження Поло-
ження про оренду комуналь-
ного майна територіальної 
громади міста Хмільника», 
до Порядку використання 
коштів міського бюджету, пе-
редбачених на фінансування 
міської цільової Програ-
ми регулювання земельних 
відносин та управління ко-
мунальною власністю у м. 
Хмільнику на 2017-2020 роки.

Місцеві обранці 
підтримали проекти рішень 
про внесення до Книги По-
шани та пам’яті «Гордість 
Хмільника» імені Гре-
бельського С.А., За-
служеного журналіста 
України, краєзнавця, по-
ета, автора дев’яти книг 
про місто Хмільник, актив-
ного громадського діяча.

Депутати заслухали 
інформацію про хід вико-
нання чинних міських про-
грам, затвердили звіт про 
виконання бюджету міста 
Хмільника за І квартал 2018 
рік, внесли зміни  до бюджету 
міста Хмільника на 2018 рік».

Внесено зміни до штатів 
закладів освіти міста та по-
годжено штатний розпис ко-
мунального підприємства 

«Хмільникводоканал».  Про-
ект рішення про погоджен-
ня штатного розпису ко-
мунального підприємства 
«Хмільниккомунсервіс» не 
знайшов підтримки у депутатів.

Понад шість десятків пи-
тань порядку денного сто-
сувалися врегулювання 
земельних відносин. Май-
же всі запропоновані про-
екти рішень цього блоку 
були підтримані депутатами.

Проте чотири проекти 
рішень з питань землекористу-
вання були  відхилені, а саме:

 - про надання виконав-
чому комітету Хмільницької 
міської ради дозволу на виго-
товлення проекту із землеу-
строю на земельну ділянку по 
вул. 1 Травня (між вул. Суво-
рова та лугопарковою зоною);

- про надання виконавчому 
комітету Хмільницької міської 
ради дозволу на виготовлен-
ня документації із землеу-
строю щодо поділу земельної 
ділянки по проспекту Свобо-
ди (парк ім. Т.Г. Шевченка);

- про надання виконав-
чому комітету Хмільницької 
міської ради дозволу на 
виготовлення проекту із 
землеустрою на земельні 
ділянки по проспекту Сво-
боди (біля будинку №11);

- про надання виконав-
чому комітету Хмільницької 
міської ради дозволу на 
виготовлення проекту із 
землеустрою на земель-
ну ділянку по вул. Пушкіна 
(суміжну до кладовища).

Окремі питання поряд-
ку денного «Різне» стосу-
валися внесення змін до 
Міських комплексних про-
грам та Порядків викори-
стання бюджетних коштів.  

Відповідно до законо-
давчих змін відкориговано 
граничні суми витрат на прид-
бання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устатку-
вання, мобільних телефонів, 
комп’ютерів за рахунок коштів 
міського  бюджету.  Надано 
погодження на отримання 
овердрафтового кредиту для 
КП «Хмільникводоканал» 
Хмільницької міської ради.

У зв’язку з необхідністю 
проведення невідкладних 
комплексних ремонтно-
реставраційних робіт 
щодо пам’ятки архітектури 
національного значення – Па-
лацу Ксідо прийнято рішення 
про затвердження цього  
об’єкта як інвестиційного 
та визначення на конкурс-
них засадах відповідного 
інвестора на реставрацію.
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Конкурсна рада п’ятнадцятого обласно-
го конкурсу проектів розвитку територіальних 
громад  підбила підсумки конкурсу проектів. 
Приємно, що у переліку переможців, визначе-
них конкурсною комісією, є місто Хмільник.

Зокрема, це – два проекти: «Відходи – в 
доходи” та  “Будівництво сучасного спортив-
ного майданчика в ЗОШ I-III ступенів №2».

Проект «Відходи в доходи» є продовженням 
екологічного проекту «Придбання, встановлен-
ня сортувальної лінії твердих побутових відходів», 
що реалізується завдяки перемозі в конкурсі від 
обласного фонду охорони навколишнього при-

родного середовища (50% коштів надійшло з об-
ласного бюджету, а 50%  кошторису бюджету було 
профінансовано з міського бюджету відповідно. За-
мовлено 2 преси (Німеччина) власне фінансування. 
Проект відповідає напрямкам Стратегії стійкого 
розвитку міста до 2020 року та міській Програмі 
розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік.

Очікуваним результатом проекту є реаль-
на можливість скорочення площ сміттєзвалищ,  
збереження біо- та ландшафтного різноманіття, 
розширення площі природо-заповідного фонду, 
поліпшення екологічного фонду міста. Також ство-

рення системи роздільного збору та переробки 
твердих побутових відходів в майбутньому дасть 
можливість місту використовувати їх в якості аль-
тернативних джерел енергії. Крім того, реалізація 
даного проекту є початком стійких та дружніх 
відносин територіальних громад, які об’єднуються, 
для досягнення спільних цілей у майбутньому.

Головною метою проекту “Будівництво сучас-
ного спортивного майданчика в ЗОШ I-III ступенів 
№2» є створення належних умов для проведен-
ня уроків з фізичної культури школярів, організації 
дозвілля дітей та молоді, занять фізичною куль-
турою та спортом, здорового способу життя.

ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ

ДІЯЛЬНІСТЬ У РАДІ
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ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 
ДИЧУК Лілія Анатоліївна (04.07)
 провідний спеціаліст сектору прийняття заяв та 
 документів відділу адресних соціальних допомог
 та компенсацій управління праці та соціального
 захисту населення міської ради 
  ДУЄВА Валентина Сергіївна (06.07)
 завідувач сектору опрацювання заяв та документів 
 і прийняття рішень відділу адресних соціальних 
 допомог та компенсацій управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради 
 ГУМЕНЮК Олександр Іванович (07.07)
 завідувач господарською частиною управління
 праці та соціального захисту населення 
 міської ради 
 ПАЧАЄВА Галина Володимирівна (08.07)
 головний спеціаліст сектору контролю та виплати 
 відділу адресних допомог та компенсацій 
 управління праці та соціального захисту
 населення міської ради 
 ВИШНІВСЬКИЙ Віктор Степанович (10.07)
 двірник-сторож загального відділу міської роади   
 БУЛИКОВА Надія Анатоліївна (14.07)
 начальник юридичного відділу міської ради
 БРИЛЯНТ Валентина Вікторівна (16.07) 
 завідувач сектору з питань кадрової роботи  
 відділу організаційно-кадрової роботи 
 міської ради
 ПАВЛЕНКО Людмила Віталіївна (21.07)
 головний бухгалтер управління житлово-
 комунального господарства та комунальної  
 власності міської ради 
 ДЛУГАШЕВСЬКА  Ольга Іванівна (21.07)
 начальник відділу персоніфікованого обліку 
 пільгових категорій громадян управління праці 
 та соціального захисту населення міської ради 
 ТЕНДЕРИС Оксана Володимирівна (29.07)
 начальник відділу організаційно-кадрової роботи  
 міської ради
 НАДКЕРНИЧНА Юлія Степанівна (29.07)
 завідувач сектору з питань культури міської ради

  
 

Починаючи з травня 2018 
року, діє нове Положення про 
порядок призначення житло-
вих субсидій, затверджене по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 1995 
р. №848 (у редакції постано-
ви Кабінету Міністрів України 
від 27 квітня 2018 р. № 329). 

На який період 
призначається субсидія за 
новими правилами? Жит-
лова субсидія призначається 
з місяця звернення за її при-
значенням до дати закінчення 
опалювального (неопалюваль-
ного) сезону і розраховується 
2 рази на рік: на неопалюваль-
ний сезон – з 1 травня по 30 
вересня; на опалювальний се-
зон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Для домогосподарств, 
які використовують при-
родний газ або електричну 
енергію для індивідуального 
опалення, житлова субсидія 
на опалювальний сезон 
розраховується з 16 жов-

тня по 15 квітня включно.
Для орендарів житлово-

го приміщення (будинку) жит-
лова субсидія призначається 
за наявності договору найму 
(оренди) житла з місяця звер-
нення до дати закінчення опа-
лювального (неопалюваль-
ного) сезону, але не більше 
ніж до кінця місяця, в якому 
закінчується строк дії дого-
вору найму (оренди) житла. 
На наступний строк житлова 
субсидія призначається за осо-
бистим зверненням орендаря.

Житлова субсидія на прид-
бання скрапленого газу, твер-
дого та рідкого пічного побутово-
го палива призначається один 
раз на календарний рік за осо-
бистим зверненням громадян.

Для внутрішньо 
переміщених осіб житлова 
субсидія на оплату житлово-
комунальних послуг, витрат на 
управління багатоквартирним 
будинком призначається за 
рішенням комісії з місяця звер-

нення до кінця опалювально-
го (неопалювального) сезону.

У разі подання заяви 
протягом двох місяців з по-
чатку опалювального (не-
опалювального) сезону жит-
лова субсидія призначається 
з початку такого сезону.

Якщо громадяни, що пере-
бувають у складних життєвих 
обставинах, не змогли зверну-
тися за призначенням житлової 
субсидії протягом двох місяців 
від початку опалювального (не-
опалювального) сезону, житло-
ва субсидія може бути призна-
чена з початку сезону (але не 
раніше дня виникнення права на 
житлову субсидію) за рішенням 
комісії у разі, коли таке звер-
нення надійшло в будь-який 
місяць до закінчення сезону.

Рішення комісії про призна-
чення (відмову в призначенні) 
житлової субсидії приймається 
на підставі акта обстежен-
ня матеріально-побутових 
умов домогосподарства.

ПРО СУБСИДІЮ ЗА НОВИМИ СТАНДАРТАМИ

Управління житлово-комуналь-
ного господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради 
інформує хмільничан – жителів ба-
гатоквартирних будинків про те, що 
КП «Хмільницька ЖЕК» має намір 
розірвати договори про надання по-
слуги з управління багатоквартирни-
ми будинками. Про це комунальне 
підприємство сповіщає своїм листом, 
посилаючись на зростання цінової 
політики на паливно-мастильні 
матеріали, електроенергію, будівельні 
матеріали, мінімальної зарплати тощо.

Виконавчим комітетом міської 
ради  утворено конкурсну комісію для 
проведення конкурсу з призначення 
управителя багатоквартирного бу-
динку. Відповідно до Порядку прове-
дення конкурсу з призначення упра-
вителя багатоквартирного будинку 
підготовлено конкурсну документацію, 
що буде подана на затвердження 
виконавчого комітету міської ради.

Враховуючи зазначене, 
відповідно до Законів України «Про 
житлово-комунальні послуги» та 
«Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будин-
ку» рекомендуємо мешканцям бага-
токвартирних будинків протокольно 
обговорити питання щодо обрання 
іншого управителя багатоквартирним 
будинком, визначення переліку по-
слуг, які він надаватиме та укладення 
відповідного договору з управителем.

Протокол зборів просимо на-
дати до управління житлово-ко-
мунального господарства та 
комунальної власності міської 
ради (кабінет №201,202 та 203).

Доводимо до 
відома хмільничан, 
що відповідно до роз-
порядження голови 
облдержадміністрації 
«Про заходи щодо збе-
реження автомобільних 
доріг загального кори-

стування» на території 
області встановлено 
обмеження дорожнього 
руху автомобільними 
дорогами загаль-
ного користування.

Зокрема, у період 
з червня по вересень 

2018 року з 9-00 год. до 
22-00 год. обмежено 
рух великовагових та/
або великогабарит-
них транспортних 
засобів фактичною 
масою понад 24 тон-
ни і навантажен-

ням на вісь 7 тонн.
Такі обмеження 

не стосуються транс-
портних засобів, що 
здійснюють перевезення 
небезпечних, швидкоп-
сувних вантажів, живих 
тварин і птиці, а також 

перевезення, пов’язані 
із запобіганням або 
ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій.

Як зазначається 
у розпорядчому 
документі, експлуатація 
великовагових та/

або великогабаритних 
транспортних засобів 
може призвести до 
пошкодження та руй-
нування автодоріг у 
період денної пори 
доби за температу-
ри повітря вище +28.

НА АВТОШЛЯХАХ ВСТАНОВЛЕНО ОБМЕЖЕННЯ РУХУ 
ВЕЛИКОВАГОВОГО ТРАНСПОРТУ

Вінницька  обласна державна адміністрація оголошує    
конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи).

Форма  та розмір фінансової підтримки: 
Грант за рахунок коштів обласного бюджету у розмірі:
-до 50 тис.грн. - реалізація бізнес-планів у різних сфе-
рах діяльності незалежно від  місцезнаходження;
-до 80 тис.грн.  - реалізація  бізнес-планів яких передбачається 
у різних сферах діяльності виключно у сільській місцевості; 
-до 100,0 тис.грн. - реалізація  бізнес-планів передбачає 
співфінансування у розмірі не менше 30% від суми гранту.  

Термін подачі документів: 
1 червня – 10 серпня 2018року. Контактна особа – 

Печалін Олександр Валентинович, тел. (063)778-16-16,  
e-mail: stina.org@gmail.com.

Умови участі у конкурсі: 
- юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які 

зареєстровані  та здійснюють підприємницьку діяльність 
у Вінницькій області не більше  двох років та громадяни 
України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій  області, 
які мають  намір розпочати підприємницьку діяльність; 

- обов’язкове заповнення он-лайн заяв-
ки на участь у конкурсі за посиланням: https://
goo.gl/Qn35vg до 18.00 годин 13 липня 2018 року;

- подання до 18.00 год. 10 серпня 2018 року бізнес-
плану (обсягом не більше 30 сторінок друкованого тексту фор-
мату А4), який  передбачає започаткування підприємницької 
діяльності, створення або розширення вже існуючих видів 
діяльності (виробництв, послуг), що забезпечує створення 
нових робочих місць та досягнення економічного ефекту.    

- обов’язкова реєстрація  суб’єкта підприємницької 
діяльності у Вінницькій області до отримання гранту; 

- подання Виконавчому адміністратору звіту; 
- здійснення підприємницької діяльність не менше 

двох років після отримання гранту; не зменшення чисельності 
працівників; забезпечення  цільового використання гранту; 

- сплата податків та зборів, пов’язаних 
із отриманням гранту та підприємницькою 
діяльністю відповідно до чинного законодавства.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС  
БІЗНЕС-ПЛАНІВ 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ ПІДПРИЄМЦЯМ

ДО ВІДОМА

МОЖЛИВЕ ПАДІННЯ ТИСКУ ВОДИ У 
П’ЯТИПОВЕРХІВКАХ

КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської 
ради інформує про те, що через масовий полив при-
садибних земельних ділянок і прибудинкових клумб 
на верхніх поверхах п’ятиповерхових житлових 
будинків може спостерігатися падіння тиску води.

Адміністрація комунального підприємства звертає 
увагу населення міста на виконання рішення виконав-
чого комітету міської ради «Про встановлення режи-
му поливу присадибних ділянок питною водою із мереж 
централізованого водопостачання міста Хмільника».

У свою чергу працівники комунального підприємства вжи-
ватимуть всіх можливих заходів, щоб вирішити проблему.


