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БУТИ СМІЛИВИМ – ЦЕ ЗАХИЩАТИ, РЯТУВАТИ, ЛІКУВАТИ, ДОПОМАГАТИ, 
РОБИТИ БІЛЬШЕ ДЛЯ СВОЇХ ЛЮДЕЙ І КРАЇНИ. БУТИ СМІЛИВИМ – БУТИ УКРАЇНОЮ!

ВЕСНА ПЕРЕМОГИ І  ПАМ’ЯТІ
«Ніколи знову!» - таким застережним 

гаслом ми ще торік говорили собі, усім і 
світові! Говорили з   великою надією, по-
вагою і пам’яттю до всіх, хто пройшов по-
лями Другої світової війни...

Але війна знову прийшла на нашу       
землю... 

Чорне крило російських окупантів спо-
пеляє все, що дороге нашому серцю, за-
бираючи найдорожче - мирне життя укра-
їнців та українок...

Але нас не здолати! Нас не скорити ні-
коли й нікому!

Бо воїни наші зміцнені бойовим духом, 
хрещені козацькою звитягою, їхні серця 
палають мужністю хоробрих солдатів  
Перемоги 1945-го...

Переможемо заради України!
Заради мирних світанків усіх поколінь, 

заради пам’яті всіх і кожного, нескорених 
війною.

Переможемо, бо ми разом стоїмо на 
своїй Землі!

З нами БОГ,  ВОЛЯ, з нами ПРАВДА і 
ПЕРЕМОГА!

Вічна шана всім борцям із нацизмом!
Вічна пам’ять усім загиблим у Другій                      

світовій війні!

З повагою
міський голова

Микола ЮРЧИШИН

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №341/2022  
 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні

У звʼязку з триваючою широкомасштабною 
збройною агресією Російської Федерації проти 
України, на підставі пропозиції Ради національної 
безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 
частини першої статті 106 Конституції України, За-
кону України «Про правовий режим воєнного ста-
ну» постановляю:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ 
(зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 
року № 133/2022, затвердженим Законом України 
від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, та від 18 квіт-
ня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом 
України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), продо-
вжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 

30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
2. Міністерству закордонних справ України за-

безпечити інформування в установленому поряд-
ку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб 
іноземних держав про продовження строку дії во-
єнного стану в Україні, про обмеження прав і сво-
бод людини і громадянина, що є відхиленням від 
зобовʼязань за Міжнародним пактом про громадян-
ські та політичні права, та про межу цих відхилень і 
причини прийняття такого рішення.

3. Цей Указ набирає чинності одночасно з на-
бранням чинності Законом України «Про затвер-
дження Указу Президента України «Про продо-
вження строку дії воєнного стану в Україні».

Президент України 
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 травня 2022 року

82 малят (50 хлопчиків і 32 дівчаток) уперше відкрили свої оченята  
та посміхнулися новому життю в нашій громаді від початку війни. 
Ці діти – нова генерація українців та українок.
Їм судилося побачити Перемогу і жити щасливо в мирній країні.
Ми щиро втішені таким поповненням.
Яскравого дитинства вам, діти, у лагідних обіймах батьків!



 2                                                                 
№

5 
 т
ра
ве
нь

  2
02

2 
ро

ку
О Ф І Ц І Й Н О

На початку травня 2022 року до виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради звернулися 
приватні перевізники, які здійснюють міські паса-
жирські перевезення, із клопотанням про підви-
щення вартості проїзду.

Перевізники пояснили, що знаходяться у ста-
ні збитковості внаслідок невідповідності вартості 
проїзду фактичним витратам. Критичність ситуа-
ції зумовили: різке підвищення цін на пальне (а 
також його дефіцит) та паливно-мастильні мате-
ріали, а також підвищення мінімальної заробітної 
плати, податків, збільшення вартості комплектую-
чих та запчастин до автобусів та інших складових 
вартості проїзду в умовах воєнного стану.

На підставі заяв перевізників фахівці управлін-
ня агроекономічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради провели аналіз розрахунків вартості 
проїзду на автобусних маршрутах загального ко-
ристування.

Вартість проїзду на маршрутних таксі перегля-
далася у 2018 році.

За цей період основні складові вартості про-
їзду зазнали змін.

Дані наводимо в порівняльній таблиці далі. 

ТРАНСПОРТ І ТАРИФИ: КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
№ 
з/п

Назва складової 
вартості проїзду

Вартість у 2018 р., під 
час останнього підняття 

вартості проїзду, грн.

Вартість у 2022 р. 
(станом на 

25.05.2022 р.), грн.

Зростання/ 
зниження, %

1. Дизельне пальне, грн. 28 58* 107
2. Шини, грн. 4300 8000 86

3. Мінімальна заробітна 
плата, грн.

3723 6500 74,6

4. Єдиний податок, грн. 744,6 1300 74,6
5. ЄСВ ФОПа/ місяць, грн. 819 1430 74,6

6. ЄСВ на зарплату водія 819 1430 74,6

7. Пасажиропотік 312 190 - 39

Громадський транспорт – 
це сполучна «артерія» міського 
та приміського напрямку.
У нашій громаді налічується 6 
міських автобусних маршрутів 
загального користування, 
які обслуговують суб’єкти 
господарювання – приватні 
перевізники.

Порівняльна таблиця основних складових вартості проїзду

* прогнозується подальше зростання вартості пального

Ухвалено рішення про фінансу-
вання коштом міського бюджету од-
норазової матеріальної допомоги:

- громадянам у складному мате-
ріальному становищі (виплати отри-
мають 28 громадян на суму понад 
46 тисяч грн. та 20 громадян на суму 
34,1 тис. грн. за висновками депута-
тів);

- сім’ям військовослужбовців, які 
загинули чи померли, захищаючи 
Україну (виплати отримають 2 роди-
ни - по 30 тис. грн.);

- до Дня захисту дітей для дітей 
з інвалідністю до 18 років (виплати 
отримають батьки або законні пред-
ставники на загальну суму 79,5 тис. 
грн. -  по 500 грн.).

Затверджено:
- склад комісії для комплексного 

визначення ступеня індивідуальних 
потреб особи, яка потребує надання 
соцпослуг;

- подання про доцільність при-
значення опікуном над неповноліт-
ньою дитиною у разі визнання її су-
дом недієздатною;

- нові інформаційні та техноло-
гічні картки для отримання адміні-
стративних послуг з питань надання 
одноразової матеріальної допомоги 
за Програмою підтримки учасників 
АТО/ООС;

- перелік закупівель товарів, робіт 
і послуг, що проводиться без застосу-
вання процедур закупівель. Мова йде 
про придбання дизельного палива.

У зв’язку з кадровими змінами 
оновлено склад опікунської ради.

Премійовано обдарованих ді-
тей закладів освіти за підсумками 
2021-2022 н.р. Будуть відзначені                    

50 школярів та 7 учнівських команд 
із числа школярів, вихованців Цен-
тру творчості та дитячо-юнацької 
спортивної школи.

Виконком надав пільгу з оплати 
за навчання учениці школи мистецтв 
як дитині, батьки якої є захисниками 
України.

Надано згоду громадянці на вла-
штування індивідуального опалення 
квартири.

Погоджено розміщення грома-
дянам будівельних матеріалів на 
загальноміській території та по-
переджено окремих громадян про 
забезпечення дотримання вимог 
Правил благоустрою на території на-

селених пунктів громади.
Змінено громадянам статус квар-

тири в житловому будинку згідно з 
висновком про виділ частки житло-
вого будинку садибного типу за фак-
тичним користуванням.

За ініціативи будинкового коміте-
ту переобрано персональний склад 
органу самоорганізації населення.

Внесено зміни:
- до Програми утримання дорож-

нього господарства на 2022 рік у 
частині утримання вулично-шляхо-
вої мережі громади та проведення 
капремонту частини дороги з троту-
аром міської вул. Шевченка;

- до Порядку використання ко-
штів для комплексної Програми 
«Безпечна Хмільницька міська те-
риторіальна громада – взаємна від-
повідальність влади та громади» в 
частині придбання військового май-
на, спецзасобів, засобів зв’язку та 
матеріально-технічних засобів для 
особового складу підрозділу теро-
борони;

- до Програми управління кому-
нальною власністю на 2022 рік та 
Порядку використання коштів для 
цієї Програми в частині фінансової 
підтримки на економічну діяльність 
КП «Центральна Хмільницька ап-
тека №265» Хмільницької міської 
ради.

Ухвалено рішення про внесення 
змін до бюджету громади на 2022 рік.

26 травня міський голова  
Микола Юрчишин провів  
чергове засідання  
виконавчого комітету 
міської ради.
20 актуальних питань 
із пріоритетних сфер 
управління громадою 
було вирішено 
впродовж засідання.

На підставі економічно обґрунтованих розра-
хунків тарифу на перевезення пасажирів на офі-
ційному вебсайті міської ради оприлюднено про-
єкт рішення «Про встановлення вартості проїзду 
на міських маршрутах загального користування в 
режимі маршрутного таксі у м. Хмільнику».

Важливо наголосити.
1. Перевізники звернулися з заявами про під-

вищення тарифу до 15-19 грн.
2. У період проведення розрахунків вартість 

пального знову різко зросла (станом на 25.05.2022 
року - 58 грн.).

Унаслідок економічно обґрунтовані тарифи, 
розраховані згідно з нормативно-правовими акта-
ми, мали б становити 13 - 19 грн. в залежності від 
маршруту.

3. Новий тариф, що пропонується у проєкті 
рішення, складатиме:

- 12,00 грн.,
- для дітей шкільного віку до 14 років у дні 

шкільних занять - 6,00 грн.
4. Таким чином, враховано необхідний у ниніш-

ніх реаліях для розуміння баланс потреб і запитів 
хмільничан на користування транспортом і спро-
можність перевізників працювати на маршрутах.

З 26 травня 2022 року по 08 червня 2022 року 
проводяться електронні консультації щодо про-
єкту рішення «Про встановлення вартості про-
їзду на міських автобусних маршрутах загально-
го користування в режимі маршрутного таксі у 
м.Хмільнику».

Зауваження та пропозиції приймаються по 
8 червня 2022 року за адресою: м.Хмільник, 
вул. Столярчука, 10, каб.306, тел.: 2 21 75.

Звертаємо увагу пасажирів, що проїзд пільго-
вих категорій громадян, залишається безоплат-
ним на маршруті №1А, а також можливість піль-
гового проїзду 1 пасажира/пасажирки (1 пільгове 
місце) в кожному автобусі на інших міських марш-
рутах.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ
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До уваги хмільничан і громадян 
з інших регіонів України

В умовах воєнного стану КНП 
«Хмільницька центральна лікар-
ня» Хмільницької міської ради 
продовжує працювати у складі 
всіх відділень.

У режимі 24/7 надаєть-
ся невідкладна стаціонарна 
медична допомога за невро-
логічним, терапевтичним, кардіо-
логічним, інфекційним, хірургічним, 
травматологічним, акушерсько-гі-
некологічним, дитячим профілями.

Амбулаторний прийом проводять  
на базі поліклініки (вул.Пушкіна,64 
з 08:30 до 15.30) такі спеціалісти:     

терапевт, невролог, хірург, травмато-
лог, офтальмолог, ЛОР, дерматолог, 
ендокринолог, інфекціоніст, уролог, 
гінеколог, психіатр.

Запис на прийом проводиться не-
залежно від територіальної прина-
лежності як за електронним направ-
ленням, так і без нього.

Довідкова інформація щодо робо-
ти фахівців поліклініки та  можливос-
ті попереднього запису на прийом  
надається за тел.: 097 624 92 27 та 
(04338) 2 33 41.

Стоматологічна поліклініка (вул.
Пушкіна, 66) надає комплекс стома-
тологічних послуг для всієї родини з 
8.00 до 17.00. Це такі послуги: 

- дитяча та доросла стоматологія;
- хірургічна стоматологія - запис 

за тел: 097 947 14 66.
Довідкова інформація щодо робо-

ти стоматологічної поліклініки та при-
йому лікарів за тел.: (04338) 2 31 71.

Зберігайте спокій! Бережіть себе і  
своїх рідних!

Віримо у міць Збройних сил Украї-
ни! Разом ми подолаємо все! 

Внутрішньо переміщені особи, 
які проживають в нашій громаді, 
в разі потреби, можуть отримати 
гуманітарну допомогу:

- у терцентрі соціального об-
слуговування (надання соцпослуг) 
по вул. Пушкіна, 48. Це – продукти 
харчування (що є в наявності), хар-
чові суміші для дітей, засоби гігієни 
(шампунь, мило, зубна паста, туа-
летний папір). Графік роботи: поне-
ділок – п’ятниця, з 10:00 до 16:00, 
санітарна година – 13:00 до 13:45, 
тел.: (04338) 2 30 30;

- у Будинку культури по про-
спекту Свободи,12. Там можна 
отримати одяг чоловічий, жіночий, 
дитячий. Звертайтеся з понеділка 
по п’ятницю, з 9:00 до 17:00;

- у приміщенні редакції газети 
«Життєві обрії» по вул. Пушкіна, 5. 
Тут видають продуктові набори (ма-
карони, крупи, олія, печиво, чай, цу-
кор, мило, туалетний папір). Волон-
тери працюють у понеділок, середу, 
п’ятницю, з 12:00 до 15:00;

- в офісі ГО «Наш Виклик» по 
вул. Столярчука, 56. За цією адре-
сою Вам допоможуть отримати 
продукти харчування (крупи, сухі 
сніданки, печиво), засоби гігієни, 
дитяче харчування, памперси, ліки 
першої необхідності (жарознижуючі, 
знеболюючі), одяг (чоловічий, жіно-
чий, дитячий). Графік роботи: вівто-

рок, п’ятниця, з 9:00 до 15:00;
- у гуманітарному хабі «Мураш-

ник» (координатор ГО «ПРАВО») за 
адресою: площа Перемоги, 3 (під-
вал універмагу). Є у наявності - одяг 
(чоловічий, жіночий, дитячий), взут-
тя, корм для тварин, розсада капус-
ти (ранніх та пізніх сортів), томати. 
Можна звертатися щоденно з 10:00 
до 18:00.

Ще нагадуємо, що всім, хто при-
був до нашої громади, потрібно:

- зареєструватися в Приймаль-
ному пункті евакуації(ЦНАП)за 
адресою: вул.Столярчука, 10. Пункт 
працює цілодобово;

- стати на облік в Управління пра-
ці та соціального захисту населення 
міської ради.

Для отримання гуманітарної до-
помоги візьміть з собою паспорт 
громадянина України (або інший 
документ, який посвідчує особу) та/
або Довідку про ВПО, видану Управ-
лінням праці та соціального захисту 
населення міської ради.

Крім того, жителі громади, які 
прихистили в себе внутрішньо пе-
реміщених осіб, можуть отримати 
компенсацію за комунальні послу-
ги. Для цього варто звернутися до 
міської ради, ЦНАП у м.Хмільнику, із 
заявою (прийом заяв з понеділка по 
п’ятницю, з 8:00 до 17:00 год.).

 Як допомагаємо переселенцям

14 травня на міському стадіо-
ні відбулася незабутня подія. За 
ініціативи колишнього директора 
Хмільницького міського стадіону 
«Спартак» В’ячеслава Болбата та 
підтримки братів Юрчишиних була 
гостинно зорганізована товариська 
зустріч місцевих гравців футбольної 
команди, нині ветеранів спорту, та 
їхніх друзів-спортсменів із Вінниці.

За чаєм і кавою футболісти 
дружньо поділилися своїми споми-
нами про активні спортивні будні, із 
ностальгією в серці розповіли про 
поразки й перемоги, особливо й про 
те, як наполегливо боролися і стали 
чемпіонами на обласних чемпіона-
тах у 1969 та 1978 роках. Вдячно 
згадали й тих, хто вже відійшов у Ві-
чність, серед яких – досвідчений тре-
нер Фірманов Аркадій Семенович.

Спортивне життя щораз пише 
нові історії…

І вже на футбольному полі Хміль-
ника – нове, молоде покоління грав-
ців (тренер - Іван Відерський). На 
згадку про цю незабутню подію юні 
спортсмени показали свій чудовий 
вишкіл із футболу, зігравши для гос-

тей видовищний матч.
Захід завершився пам’ятною 

сторінкою. На зустріч завітали на-
родний депутат України Петро Юр-
чишин та за дорученням міського го-
лови Миколи Юрчишина заступник 
міського голови Сергій Редчик, які 
вручили ветеранській та учнівським 
командам спортивні кубки, подяки й 
нагороди за їхній визначний внесок 
у розвиток і популяризацію спорту 
та всебічну підтримку громадських 
ініціатив.

Ветерани спорту висловили 
вдячність родині Юрчишиних та 
адміністрації спортшколи за високу 
організацію зустрічі, увагу до них та 
гостинність. А ще за доброю волею 
одноголосно вирішили фінансово 
підтримати Армію для швидшої пе-
ремоги й такого бажаного миру на 
рідній Землі.

Покидаючи зустріч, ветерани 
спорту висловили сподівання на 
швидке побачення знову в такому 
ж товаристві та єдині побажання 
нових спортивних перемог у мирній 
Україні!

СПОРТСМЕНИ - ДЛЯ УКРАЇНИ

Футбольне поле… Для командних гравців – це не лише 
арена активних тренувань чи видовищних матчів, то   
особливий відрізок спортивного життя. 
Життя цікавого, насиченого, багатого своїми спомина-
ми, які з плином літ стають ще більш цінними та з те-
плим серцем знову й знову повертають у минуле.

ЗІ СВІТУ - ДЛЯ МИРУ В УКРАЇНІ

Отже, нас підтримали:
    - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
im. prof. Zbigniewa Religi /Поль-
ща/ та Uniclinic RWTH AACHEN 
/Німеччина/, які для медич-
них закладів громади передали 
неонатальні інкубатори новонарод-
женим, перфузори, медикаменти, 
перев’язувальні матеріали, медичні 
препарати для загоєння ран, для по-
рятунку поранених та хворих воїнів;
 - міжнародна організація зі 
штабквартирою в Америці  
Water mission за партнерства 
Міжнародного товариства з 
прав людини, яка надала набори 
особистої гігієни, кожен із яких роз-

рахований на сім’ю з трьох осіб;
  - гуманітарна організація «People 
in need» /Чеська Республіка/, яка  
привезла для переселенців, що 
розміщені у місцях компактного про-
живання, - розкладушки, матраци, 
ковдри, подушки, постільні набори, 
набори каструль, електрочайники, 
підгузки дорослі, памперси дитячі, 
крем дитячий, а також баки для води 
та пральні машини.

Працюємо далі, щоб Перемога 
настала!

Внесок кожного і кожної – важли-
вий! Ми сильні разом!

Залишаймося Людьми!
Будьмо добрими!

Минув  ще один місяць добрих справ для швидкої 
Перемоги. І ми з  вдячністю розповідаємо, що від усього 
цивілізованого світу не припиняється живий потік тур-
боти про Україну. І так «зі світу - для МИРУ в Україні!» 
Завдяки злагодженій, комплексній і скоординованій 
роботі влади, волонтерів, наших міжнародних партнерів 
і благодійних фондів ми отримали найбільш вагомі 
транші гуманітарної допомоги.
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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 
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Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98.
Замовлення: №221805 від 31.05.2022р. 

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради висловлює співчуття 
Гінжалюку Олегу Васильовичу, провідному спеціалісту відділу житлово-кому-
нального господарства управління житлово-комунального-господарства та 
комунальної власності міської ради, з приводу важкої втрати - смерті батька.

 До уваги жителів сіл громади!
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

спеціалістами управління праці та соціального захисту 
населення міської ради 

на червень 2022 року
Місце проведення 

прийому
Дата прийому Час прийому

с. Журавне 01.06.2022 з    9-00  до  16-00
с. Великий Митник 03.06.2022 з    9-00  до  14-45
с. Кожухів 08.06.2022 з    9-00  до  16-00
с. Соколова 10.06.2022 з    9-00  до  14-45
с. Кривошиї 15.06.2022 з    9-00  до  16-00
с. Порик 17.06.2022 з    9-00  до  14-45
с. Широка Гребля 22.06.2022 з    9-00  до  16-00
с. Лозова 24.06.2022 з    9-00  до  14-45
с. Кожухів 29.06.2022 з    9-00  до  16-00

Виконавчий комітет міської 
ради затвердив у новій редакції 
ПОРЯДОК компенсації витрат за 
тимчасове розміщення внутріш-
ньо переміщених осіб на території 
населених пунктів, що входять до 
нашої громади. 

Важливо:
1. Компенсація надається грома-

дянам України віком від 18 років, які 
є власниками житла або їх представ-
никами, наймачами (орендарями) 
житла державної або комунальної 
власності, спадкоємцями, які при-
йняли спадщину, і безоплатно розмі-
щували в цих приміщеннях внутріш-
ньо переміщених осіб, крім членів 
своєї сім’ї.

2. Власникам жилих приміщень 
необхідно внести відомості до веб-
ресурсу “Прихисток” щодо примі-
щень  приватного житлового фонду, 
доступних для безоплатного розмі-
щення внутрішньо переміщених осіб 
у Хмільницькій міській територіаль-
ній громаді.

3. Не пізніше наступного дня з 
дня розміщення внутрішньо пере-
міщених осіб власник жилого при-
міщення має подати до Центру на-
дання адміністративних послуг у м. 
Хмільнику (ЦНАП) за адресою вул. 
Столярчука, 10 у м. Хмільнику заяву 
про розміщення ВПО та підтверди-
ти реєстрацію жилого приміщення 
у веб-ресурсі “Прихисток” (скрін-
шот – роздруківка фото зі сторінки 
акаунту з веб-ресурсу “Прихисток”).

4. Для отримання компенсації 
власник жилого приміщення не пізні-
ше п’яти днів з дня закінчення звіт-
ного місяця подає до ЦНАПу заяву 
за формою. Заява подається в папе-
ровій формі або засобами електро-
нного зв’язку в електронній формі 
admincentr_hm@ukr.net

До заяви додаються такі доку-
менти:

- копії документу, який посвід-
чує його особу, та реєстраційного 
номера облікової картки платника 
податків власника жилого примі-
щення, завірені власним підписом 
з пред’явленням оригіналу (крім фі-
зичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це від-
повідному контролюючому органу 
і мають відмітку у паспорті) та до-
кументу, який посвідчує його особу, 
і реєстраційного номера облікової 
картки платника податків представ-
ника власника;

- копії документу/документів, що 
підтверджують право власності на 
жиле приміщення, в якому розміщу-
ються внутрішньо переміщенні осо-
би, а саме:

договору, на підставі якого на-
бувається право власності (купівлі-
продажу, дарування, міни);

свідоцтво про право власності, 
видане органом приватизації найма-
чам житлових приміщень у держав-
ному житловому фонді;

свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно, видане до 1 січня 
2013 року органом місцевого само-
врядування або місцевою держав-
ною адміністрацією;

свідоцтва про право на спадщи-
ну, видане нотаріусом чи консуль-
ською установою України.

5. Заяву можна подати і в елек-
тронній формі. До такої заяви дода-

ються електронні копії (фотокопії):
- документа, що посвідчує особу, 

яка розмістила внутрішньо перемі-
щених осіб;

- документа, що підтверджує пра-
во власності або користування жит-
ловим приміщенням, або документа, 
що підтверджує повноваження пред-
ставника власника.

6. У день припинення розміщен-
ня внутрішньо переміщених осіб або 
зміни їх кількості власник жилого 
приміщення ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ пода-
ти до ЦНАПу заяву з інформацією 
про зміну переліку осіб, розміщених 
у жилому приміщенні.

7. У разі, коли інтереси власника 
представляє інша особа, повнова-
ження представника власника під-
тверджуються нотаріально посвідче-
ною довіреністю.

Якщо жиле приміщення є спіль-
ною сумісною (частковою) власніс-
тю співвласників, компенсацію може 
отримувати один із співвласників за 
згодою іншого, що підтверджується 
письмово іншим співвласником.

За наявності нотаріально посвід-
ченої довіреності від власника жи-
лого приміщення на розпорядження 
нерухомим майном - розміщення та 
відповідну компенсацію може отри-
мувати довірена особа.

8. Виконавчий комітет міської 
ради проводить перевірку наведених 
у заяві відомостей з відвідуванням (у 
разі потреби) місця розміщення вну-
трішньо переміщених осіб, зокрема з 
метою перевірки факту такого розмі-
щення, його безоплатності, кількості 
розміщених осіб та умов їх прожи-
вання, паперових та електронних 
документів, що посвідчують особу, 
а також свідоцтва про народження 
внутрішньо переміщеної особи, до-
відки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, документів, що 
підтверджують приналежність до 
вразливих груп населення або їх со-
ціальний статус.

9. Підставами для відмови у ви-
платі компенсації є встановлення не-
відповідності даних про осіб, кількості 
розміщених осіб, кількості людино-
днів даним, зазначеним у заяві.

10. Сума компенсації розрахо-
вується управлінням праці та соці-
ального захисту населення міської 
ради з урахуванням кількості днів, 
протягом яких жиле приміщення 
надавалося для розміщення вну-
трішньо переміщеної особи, з дня 
розміщення внутрішньо переміще-
них осіб, але не раніше дати вклю-
чення до Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених 
осіб інформації про розміщення 
внутрішньо переміщеної особи у 
відповідному жилому приміщенні.

До прикладу: якщо власники 
житла прихистили ВПО 15 березня, 
подали заяву про розміщення 25 бе-
резня, то отримати компенсацію за 
березень можна лише за період з 24 
по 31 березня 2022р. Або, якщо пе-
реселенців розмістили 25 березня, а 
вони отримали довідку ВПО 28 бе-
резня, то компенсація буде здійсню-
ватися з 28 березня.

Кількість людино-днів визнача-
ється шляхом додавання кількості 
внутрішньо переміщених осіб, які 
проживали у жилому приміщенні 
власника, в кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен 
людино-день визначається на рівні 
14,77 гривні.

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ КОМПЕНСАЦІЯ 
ВИТРАТ   ЗА   ПРИХИСТОК   ВПО

З 1 ЧЕРВНЯ ПРАЦЮЄ ДЕРЖРЕЄСТР 
РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

1 червня відновлюється робота Державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно.

Отже, жителі нашої громади, які мають намір зареєструвати право власності 
на житлові будинки, квартири, земельні ділянки, або ж бажають здійснити ре-
єстрацію договорів оренди на земельні ділянки, можуть звернутися до міської 
ради (кабінет №104, реєстраційний відділ).

Прийом громадян проводять державні реєстратори прав на нерухоме майно.
Для консультацій пропонуємо звертатися за телефоном (04338) 2-28-04.

ФОТОмить

Управління освіти молоді та спорту Хмільницької міської ради 
у взаємодії з відділом інформаційної діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради, місцевою кординаторкою «Активний 
парк» та досвідченими фітнес-тренерами запрошують всіх-всіх на 
щотижневі outdoor-тренування на території парку.

Ми збираємося на локації «Активні парки» щонеділі о 10.00 ранку.
З нами бадьоріше! Здорова громада – здорова країна!
*** Тренування проходять в умовах правового режиму воєнного ста-

ну та за сприятливих погодних умов.

Вимоги до кандидата на посаду:
вік від 18-ти років; посвідчення на право управління машиною; медична довідка 

про визнання придатним до роботи; стаж роботи машиністом грейдера не менше 
1-го року; вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікова-
ний робітник).

За детальнішою інформацією радимо звертатися за адресою: Вінницька                
область, м.Хмільник, вул.Пушкіна, 107А; тел.: (04338) 2-25-51, 2-91-11.

КП «ХМІЛЬНИККОМУНСЕРВІС» ШУКАЄ 
МАШИНІСТА-АВТОГРЕЙДЕРА

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради висловлює співчуття 
Коломійчуку Валерію Петровичу, начальнику відділу цивільного захисту, 
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, з 
приводу важкої втрати - смерті батька.


