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Розповсюджується безкоштовно

 Більше цікавих новин - на сайті міської ради rada.ekhmilnyk.gov.ua Facebook Telegram Viber

Людина народжується… А в її серці вже 
тріпотить живий дух незламного патріотиз-
му, нескореності й самопожертви в ім’я 
миру та добробуту на рідній землі.

Україна  з роси й води  зростила справ-
жніх синів і доньок свого народу, котрі в усі 
покоління й віки мужньо, героїчно, нескоре-
но боронили рідну землю від ворога,  бо для 
них Батьківщина – все!

Шановні воїни, співробітники силових 
структур, ветерани, медики,  волонтери, 

усі, хто наближає перемогу!
Щиро вітаю усіх зі святами – Днем захис-

ників і захисниць України, Днем козацтва та 

Покрови Пресвятої Богородиці.
Захисники України  – опора держави!  Її 

міцний форпост у час порятунку й оборони 
країни. Ви - надійний захист українських ро-
дин  і кожного з нас.

Сердечні вітання ветеранам, учасникам 
бойових дій, військовослужбовцям, бать-
кам та матерям тих, хто на вогняних кор-
донах боронить нашу Вітчизну. Зичу міцного 
здоров’я, добра, щастя, злагоди та миру в 
Україні.

Нехай Господь за молитвами Пресвятої 
Богородиці і всього праведного народу  за-
хистить вас в цей буремний період, збере-

же живими в російсько-українській війні.
Нам ніколи не забути героїв, які поклали 

своє життя на вівтар Батьківщини заради 
миру і свободи України.

Спочивайте з миром, наші славетні вої-
ни! Ваш героїчний подвиг житиме у пам’яті 
нащадків нинішніх і прийдешніх поколінь.  

Процвітання й добробуту нашій громаді, 
великій Україні!

Україна переможе! 
Її боронять мужні захисники і захисниці!

З повагою –
Міський голова                                         

Микола ЮРЧИШИН

Д л я  в а с  Б а т ь к і в щ и н а  –  в с е !

Міський голова Микола Юрчишин, Хмільницька міська 
рада та її виконавчий комітет, а також виконавчі органи 
міської ради вважають, що органи влади на місцях, а та-
кож підприємства, установи та організації громади мають 
працювати для людей.

Наголошуємо: є недопустимими випадки ігнорування закон-
них потреб жителів громади, порушення прав громадян та мо-
рально-етичних норм поведінки у колективі!!!

Шановні жителі Хмільницької міської територіальної громади!
Просимо не замовчувати інформацію про неналежне ви-

конання посадових обов’язків працівниками закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я та інших структурних підрозділів  
міської ради.

Якщо Ви володієте інформацією, що потребує повноважно-
го реагування органу міської влади, пропонуємо одразу теле-
фонувати:

з питань освіти:
до заступника міського голови з питань діяльності виконав-

чих органів міської ради Андрія Сташка за тел.: 097 869 98 80,
до начальника Управління освіти, молоді та спорту Хміль-

ницької міської ради Віталія Оліха за тел.: 097 225 99 15,
з питань охорони здоров’я:
до заступника міського голови з питань діяльності виконав-

чих органів міської ради Андрія Сташка за тел.: 097 869 98 80
до начальника відділу з питань охорони здоров’я Хмільниць-

кої міської ради Олександра Кравчука за тел.: 067 756 98 51,
з питань культури:
до заступника міського голови з питань діяльності виконав-

чих органів міської ради Андрія Сташка за тел.: 097 869 98 80,
до начальника відділу культури і туризму Хмільницької місь-

кої ради Юлії Цупринюк за тел.: 096 153 90 36.
Будьте певні: на Ваші повідомлення – реакція міської         

влади буде!
До людей – з увагою, до роботи – з відповідальністю!

До людей - з увагою, до роботи 
- з відповідальністю!

Коли ми дружні, ми зробимо значно більше!
Скільки добрих справ може зробити людина?! – Чимало, - скаже-
те Ви. Але, коли ми гуртом та ще й із добрими намірами, тоді всі 
зусилля множаться на більш помітні результати. І від цього до-
бре всім! Хочемо розповісти вам про чудовий приклад як жителі 
нашої громади своєю працею покращують суспільний добробут.

У цьому населеному пунк-
ті ще навесні активні одно-
сельчани розпочали наводити 
лад. Спільними зусиллями 
розчистили дорогу до шко-
ли, побілили дерева, про-
вели благоустрій узбіч і до-

ріжок. А нещодавно дружньо 
і злагоджено впорядкували 
територію довкола сільсько-
го кладовища: пофарбували 
огорожу та розчистили довко-
лишню територію від сезон-
них бур’янів.

«У селі багато дітей 
та молоді. І ми стара-
ємося заради них, щоб 
діти розвивалися, почу-
вали себе безпечно, щоб 
шанували своє село, дба-
ли про чистоту і зати-
шок. Важливо, що люди в 
нас працьовиті й завжди 
відгукуються на спільну 
працю. Особливо дякую 
активним односельчан-
кам Людмилі Дячук, Ользі 
Крижанівській, Валенти-
ні Данківській, Аллі Небо-
жинській, Раїсі Лапченко 
та Людмилі Коровецькій. 
Ми відчуваємо активну 
підтримку міського голо-
ви Миколи Юрчишина та 
сприяння в усьому ста-
рости Тетяни Шкатюк, 

а також допомогу фер-
мерського господарства 
«Кушелівка АГРО». Коли 
ми дружні, ми зробимо все і 
значно більше!» - каже меш-
канка села Оксана Осаволюк.
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1 жовтня під головуванням міського голови Миколи Юр-
чишина відбулася чергова 20 сесія міської ради 8 скликан-
ня. У роботі сесії взяли участь 28 депутатів, які розглянули 
107 планових питань та 8 питань порядку денного «Різне».

Першим депутати затвердили рішення «Про клопотання 
щодо нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед 
Вінниччиною»» Побережної Антоніни Михайлівни, лікаря 
загальної практики сімейної медицини амбулаторії №2 КНП 
«Хмільницький Центр первинної медико-санітарної допомо-
ги» Хмільницької міської ради, а також прийняли рішення про 
занесення до Книги Пошани та пам’яті «Гордість Хмільника» 
Шевчук Мар’яни Сергіївни, нашої землячки, чемпіонки 16-х 
Паралімпійських ігор «Токіо-2020».

Місцеві обранці внесли зміни та доповнення до програм 
із розвитку освіти, культури та туризму, духовного відроджен-
ня Хмільницької міської територіальної громади, поліпшення 
техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власнос-
ті на території Хмільницької міської територіальної громади, 
забезпечення населення міської громади якісною питною 
водою, розвитку житлово-комунального господарства та бла-
гоустрою, утримання дорожнього господарства на території 
населених пунктів громади.

Затверджено порядок використання коштів місцевого 
бюджету Хмільницької громади, передбачених на фінан-
сування заходів Програми розвитку житлово-комуналь-
ного господарства та благоустрою територій населених 
пунктів територіальної громади; поточні індивідуальні тех-
нологічні нормативи використання питної води ДПТНЗ 
«Хмільницький аграрний центр професійно-технічної осві-
ти»; прийняття майна в комунальну власність; надання со-
ціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно).

Погоджено зміни до рішень про ліквідацію Білорукавсько-
го, Колибабинського, Куманівецького та Лелітського кому-
нальних закладів загальної середньої освіти, а також реорга-
нізацію комунальних закладів культури Хмільницької міської 
ради.

Депутати ухвалили рішення про реорганізацію КНП 
«Хмільницька стоматологічна поліклініка» Хмільницької 
міської ради шляхом приєднання до КНП «Хмільницька цен-
тральна лікарня» Хмільницької міської ради.

У ході пленарного засідання депутати підтрима-
ли порядки використання коштів, передбачених на 
фінансування програм розвитку фізичної культу-
ри, спорту та молодіжної політики міської громади.

Два рішення стосувалися кадрових питань, а саме: за-
твердження загальної структури та штатного розпису праців-
ників виконавчих органів Хмільницької міської ради і присво-
єння рангу старостам Ганні Бичок, Валентині Маліновській, 
Миколі Сухому.

Ухвалено рішення про утворення старостинських округів 
на території Хмільницької міської територіальної громади. 
Новоутворені старостинські округи за переліком населених 
пунктів, що увійшли до їх складу, співпадають із переліком 
тих населених пунктів, які свого часу при затвердженні на 
посадах старост були визначені їм територіальною основою 
для здійснення повноважень.

Розглянуто проєкт мирової угоди між Хмільницькою місь-
кою радою і ТОВ «Хорсан Енерджі».

Депутатський корпус підтримав проєкти рішень, що стосу-
вались фінансової складової, вніс зміни до бюджету Хміль-
ницької міської територіальної громади та затвердив Додат-
кову угоду №1 до Договору про передачу видатків у 2021 році.

Значна частина питань порядку денного стосувалася вре-
гулювання земельних відносин.

Кворум позачергової 21 сесії, що відбулася 19 жовтня,  
забезпечили 29 депутатів міської ради, які розглянули 11 
питань.

Депутати підтримали внесення змін до міських програм 
щодо розвитку житлово-комунального господарства та бла-
гоустрою громади і щодо розвитку фізичної культури і спорту 
у громаді, а також до порядку використання коштів місцевого 
бюджету до однієї з програм.

Внесено зміни та доповнення до рішення про 
оренду комунального майна Хмільницької громади.

Місцеві обранці затвердили Тимчасовий порядок видален-
ня дерев, кущів та інших зелених насаджень поза населеними 
пунктами в межах територіальної громади; Передавальний 
акт прав, зобов’язань та майна Комунального підприємства 
«Хмільницька житлово-експлуатаційна контора» правонас-
тупнику – Комунальному підприємству «Хмільниккомунсер-
віс»; договори про надання правничої (юридичної) допомоги 
та про передачу видатків у 2021 році Головному управлін-
ню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Ві-
нницькій області.

З метою надання медичної допомоги жителям Хмільниць-
кої територіальної громади, підвищення доступності первин-
ної медичної допомоги та долікарської медичної допомоги 
для населення, що віддалені від місць розташування амбула-
торій, і мотивації медичних працівників до роботи у сільській 
місцевості депутати затвердили Статут (в новій редакції), 
структуру та погодили штатний розпис КНП «Хмільницька 
центральна лікарня» та затвердили структуру КНП «Хміль-
ницький центр первинної медико-санітарної допомоги».

Враховуючи розпорядження голови Вінницької облдер-
жадміністрації та звернення окремих головних розпорядників 
коштів міського бюджету, депутатський корпус вніс зміни до 
бюджету Хмільницької міської територіальної громади на по-
точний рік.
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Нові  спортивні об’єкти

Приємно порадіти спільним досягненням влади, бізнесу і громади,           
у результаті яких у місті Хмільник появилися омріяні спортивні об’єкти, 
що будуть корисними всім шанувальникам фізичної активності та мо-
тивуватимуть нашу громаду до здорового способу життя.
24 жовтня в міському 

парку культури і відпочин-
ку ім. Т.Г.Шевченка у Хміль-
нику відбулося урочисте 
відкриття волейбольного 
майданчика зі штучним по-
криттям та майданчика з 
ворткауту.

На святковий захід заві-
тали почесні гості: 

Сергій Татусяк - керівник 
громадської організації Ві-
нницька територіальна ор-
ганізація Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос»;

Марія Глухих – За-
служена тренерка 
України з волейболу;

Леонід Савчук – приват-
ний підприємець, меценат;

- волейбольні команди з 
Хмільника та Хмельницької 
області;

- учасники СК «Січ» ра-
зом із тренером Михайлом 
Сидоренком;

- жителі міста та громади.
Від імені та за дорученням 

міського голови  Миколи Юр-
чишина до учасників заходу 
звернувся Сергій Редчик.

Сергій Борисович вручив 
подяки міського голови пред-
ставникам громади та бізне-
су, які активно долучилися 
до реалізації спортивних 
об’єктів.

Вітаючи хмільничан за 
цієї святкової нагоди, почес-
ні гості висловили радість 
за нашу громаду, за те, що 
ініціативи міського голови 
підтримують жителі й вони 

успішно реалізуються для 
людей та побажали ще кра-
щих досягнень й перспектив.

Показовим на цьому свя-
ті став виступ вихованців 
спортклубу «Січ», який ак-
тивно споглядали та підтри-
мували вболівальники.

По завершенню офіційно-
го відкриття у спортивному 
залі Хмільницької дитячо-
юнацької спортивної школи 
відбувся відкритий турнір 
Хмільницької міської терито-
ріальної громади з волейбо-
лу серед чоловічих команд 
«Кубок міського голови - 
2021».

За підсумками ігор ви-
значені кращі гравці у номі-
націях: «Кращий гравець» 
- Білан Євгеній м. Хмільник, 
«Кращий нападник» - Ка-
сапчук Роман с.Голосків 
Хмельницька обл., «Кращий 
захисник» - Пірожков Ігор 
с.Голосків Хмельницька обл.

Переможцем турніру ста-
ла волейбольна команда із 
с.Голосків Хмельницької обл.  
Друге місце посіла волей-
больна команда м. Хмільни-
ка, третє місце - волейболь-
на команда смт. Летичева.

Команда-переможець 
турніру була нагородже-
на кубком міського голови, 
гравці в номінаціях - стату-
етками та грамотами, а при-
зери змагань - грамотами 
виконавчого комітету міської 
ради.

Для довідки: Волейболь-
ний майданчик побудова-

ний за Програмою розвитку 
фізичної культури і спорту 
у Хмільницькій міській тери-
торіальній громаді на 2021 
рік. На його спорудження з 
міського бюджету спрямова-
но 574 тис. грн,, решта – до-
брочинна допомога міського 
голови Миколи Юрчишина, 
приватного підприємця Лео-
ніда Савчука, а також місце-
вої спортивної громадськості.

Майданчик з ворткауту 
побудований в межах Бюдже-
ту громадських ініціатив (Бю-
джет участі-2021), автор про-
єкту - Михайло Сидоренко.

На спорудження май-
данчика з міського бюдже-
ту спрямовано 200 тис. 
грн., решта – доброчин-
на допомога міського го-
лови Миколи Юрчишина.

Транспортний засіб розрахований на 34 місця та оснащений пі-
діймачем для інвалідних візочків, а також пристосований для шко-
лярів із особливими освітніми потребами.

Новий автобус придбано спільним коштом - освітньої субвенції 
з держбюджету та коштом бюджету Хмільницької міської територі-
альної громади у сумі 881,0 тис. грн.

Загальна вартість автобуса – більше 2 млн грн.
Придбання нового автобуса - це ще один крок до створення без-

печного та комфортного доступу дітей до навчання у нашій громаді.
Зараз шкільний автопарк налічує 11  автобусів, що здійснюють 

підвіз школярів, дошкільнят та учителів до 9-ти сільських шкіл на-
шої громади та додому.

Для дітей – для громади!

Новий шкільний автобус

Для потреб Хміль-
ницької громади КП 
«Хмільниккомунсервіс» 
придбав автомобіль 
«Сміттєвоз» СБМ 301/2».

Автомобіль придба-
ний спільним коштом – 
обласного Фонду охорони 
навколишнього природ-
ного середовища (1 млн. 
260 тис. грн.) та міського 
бюджету (289,2 тис. грн.).

Його технічні ха-
рактеристики: рік ви-
пуску - 2021, працює 
на дизельному пали-
ві, вантажопід’ємність 
– 3490 кг, потужність 
двигуна – 125 Квт.

Автомобіль призна-
чений для вивезення 
твердих побутових від-
ходів і буде використо-
вуватися для обслуго-
вування 142 сміттєвих 
баків об’ємом 1,1 м3 з 
контейнерних майданчи-
ків від багатоповерхівок 
по місту Хмільник. Орі-
єнтована денна норма 
вивозу сміття складає 
від 30 до 40 м3 та про-
бігом до 120 км/день.

Сміттєвоз із боко-
вим завантаженням до-
поможе вирішити про-
блему механізованого 
завантаження твердих 

побутових відходів з 
контейнерів в бункер, їх 
ущільнення, транспор-
тування і розвантажен-
ня в місцях утилізації.

Автомобіль обслу-
говуватиме населен-
ня міста Хмільник чи-
сельністю 27158 осіб, 
площею 2049,34 га.

Автомобіль ГАЗ 53, що 
здійснював вивіз твердих 
побутових відходів до 
цього часу, працюватиме 
по іншим населеним пунк-
там громади з чисельніс-
тю населення 16451 осіб, 
площею 61540,86 га.

Новий сміттєвоз
Хмільник – курорт державного значення і проблема твер-
дих побутових відходів (ТПВ) є актуальною для жителів 
курортополісу та прилеглих населених пунктів. Звалища 
ТПВ – потужні джерела екологічної небезпеки.

Шкільний автопарк Хмільницької громади 
збільшився на 1 транспортний засіб. 27 жовтня за 
дорученням міського голови Миколи Юрчишина 
начальник Управління освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради Віталій Оліх отримав 
ключі від нового автобуса ЕТАЛОН.
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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
Тираж: 5000. Замовлення: №212010 від 28.10.2021р.

 До уваги жителів сіл громади!
Згідно з розпорядженням міського голови Миколи Юрчишина в 

населених пунктах Хмільницької міської територіальної грома-
ди проводяться виїзні прийоми громадян із соціальних питань.

Місце проведення прийому Дата прийому Час прийому

с.Соколова 01.11.2021 з    9-00  до  16-00
с.Кривошиї 03.11.2021 з    9-00  до  16-00
с.Лозова 08.11.2021 з    9-00  до  16-00
с.Широка Гребля 10.11.2021 з    9-00  до  16-00
с.Великий Митник 15.11.2021 з    9-00  до  16-00
с.Журавне 17.11.2021 з    9-00  до  16-00
с.Кожухів 22.11.2021 з    9-00  до  16-00
с.Широка Гребля 24.11.2021 з    9-00  до  16-00
с.Сьомаки 29.11.2021 з    9-00  до  16-00

Вітаємо ювілярів
Міський голова Микола Юрчишин, міська рада та її виконавчий 
комітет, старости населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади щиро та сердечно вітають із нагоди:

90-річчя – жительку с.Березна Ільчук Віру Олександрівну (01.10.1931)
90-річчя – жителя с.Сьомаки Ярмощука Миколу Давидовича (01.10.1931)
90-річчя – жительку с.Широка Гребля Савіцьку Надію Іванівну (05.10.1931)
90-річчя – жительку с.Великий Митник Марущак Ніну Мартиянівну (11.10.1931)
90-річчя – жительку с.Білий Рукав Морозюк Ганну Степанівну (16.10.1931)
90-річчя – жительку м.Хмільник Кушнір Валентину Миколаївну (17.10.1931)
90-річчя – жительку с.Лозова Самолюк Марію Григорівну (20.10.1931)
95-річчя – жительку м.Хмільник Панчук Федору Тимофіївну (12.10.1926)
95-річчя – жительку м.Хмільник Сапожнікову Жанну Германівну (13.10.1926)
103-річчя – жительку м.Хмільник Сторожук Параску Івнівну (20.10.1918)
     Живіть у радості, турботі та любові. 
     Благословенні будьте Богом і людьми!

Хмільницька міська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади:

головного спеціаліста з організації та 
проведення закупівель Управління житлово-
комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради.

До участі в конкурсі допускаються громадяни 
України, які:

- мають вищу економічну освіту ступеня бака-
лавра, спеціаліста, магістра;

- знають норми Конституції України, вимоги 
чинного законодавства з питань місцевого само-
врядування, проходження служби в органах міс-
цевого самоврядування та державної служби, за-
побігання корупції, Закону України «Про публічні 
закупівлі» та іншого законодавства України з пи-
тань організації та проведення закупівель;

- вільно володіють державною мовою;
- мають практичні навички роботи з основними 

програмами на персональному комп’ютері.
Документи приймаються з 23.10.2021р. по 

21.11.2021р.
Додаткова інформація щодо документів, які 

необхідно подати для участі у конкурсі, основних 
функціональних обов’язків, розміру та умов опла-
ти праці надається за адресою: м.Хмільник, вул. 
Столярчука, 10, 4-й поверх (відділ управління пер-
соналом Хмільницької міської ради), тел. 2 25 68.

Конкурси на  заміщення вакантних посад

Для участі у конкурсі перевізник-претендент 
подає документи, визначені статтею 46 Закону 
України “Про автомобільний транспорт”, за фор-
мою згідно з додатками 1-4 до постанови КМУ від 
03.12.2008 року №1081 «Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу з перевезення паса-
жирів на автобусному маршруті загального корис-
тування» (зі змінами).

Документи для участі у конкурсі подаються 
перевізником-претендентом у двох закритих кон-
вертах (пакетах):

КОНВЕРТ №1 (відкривається наступного дня 
після закінчення прийняття документів).

У конверті №1 містяться:
- відомості про автобуси, які будуть використо-

вуватись на автобусному маршруті (Додаток 2  до 
постанови КМУ);

- відомості про додаткові умови обслуговуван-
ня маршруту (Додаток 3 до постанови КМУ);

- анкета до заяви про участь у конкурсі з пе-
ревезення пасажирів або продовження строку дії 
договору (дозволу) (Додаток 4 до постанови КМУ);

- копії ліцензії, свідоцтв про реєстрацію тран-
спортних засобів або тимчасових реєстраційних 
талонів; протоколів перевірки технічного стану 
транспортних засобів; страхових полісів; сертифі-
катів відповідності та екологічності;

- копія податкового розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників 
податку, і сум утриманого з них податку (форма 

1-ДФ) за останній квартал.
У разі відсутності в перевізників-претенден-

тів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, 
вони мають право подавати до конкурсного ко-
мітету заяву на участь у конкурсі та документи, 
що містять характеристику наявних автобусів, які 
перевізник-претендент пропонує використовува-
ти на даному маршруті, а також інвестиційний 
проєкт-зобов’язання щодо оновлення парку ав-
тобусів на цьому маршруті.

КОНВЕРТ №2 (відкривається під час засідан-
ня конкурсного комітету).

У конверті №2 подається:
- заява на участь у конкурсі з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування (Додаток 1 до постанови КМУ).

Документи, подані перевізником-претенден-
том для участі у конкурсі (у конвертах), прону-

меровуються, прошнуровуються, підписуються 
автомобільним перевізником або уповноваженою 
особою автомобільного перевізника із зазначен-
ням кількості сторінок цифрами та словами.

Плата за участь у конкурсі відсутня.
Засідання конкурсного комітету відбудеться в 

приміщенні Хмільницької міської ради (м.Хмільник, 
вул.Столярчука,10, поверх 2, каб.204).

Документи приймаються за адресою: м. Хміль-
ник, вул.Столярчука, 10 (каб. 306), управління аг-
роекономічного розвитку та євроінтеграції Хміль-
ницької міської ради.

Телефон для довідок: (04338) 2 21 75;                         
e-mail: economik_hm@ukr.net

№ 
марш-
руту

Назва 
маршруту

Кількість транс-
портних засобів 
(без врахуван-

ня резерву), 
пасажиромісткість

Години ро-
боти, згідно 

графіку, режим 
руху

Термін 
подання 

документів

Дата прове-
дення кон-

курсу

Термін дії
 договору

Плата за 
участь у 
конкурсі

4 «Вулиця 
Лисенка» 
- «Завод 

ЗБВ»

1 од., 15 місць і 
більше, транс-
портний засіб 
повинен бути 

пристосований 
для перевезення 

осіб з інвалідністю 
та інших 

маломобільних 
груп населення

7.00.-19.30 
Режим марш-
рутного таксі; 
Відповідно до 
розкладу руху 
інтервал руху 

– 60 хв.

В робочі дні: 
понеділок - 

четвер 
з 8:00 до 

17:00, 
п’ятниця – з 

8:00 до 15:45 
до 09 листопа-
да 2021 року 

(включно)

30 листопада 
2021 року о 

10:00

з 
01.01.2022 

року по 
31.12.2026 

року

відсутня

Конкурс із перевезення на маршруті №4 «Вул.Лисенка» - «Завод ЗБВ»
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради оголошує конкурс із перевезення 
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №4
 «Вулиця Лисенка» - «Завод ЗБВ» в режимі маршрутного таксі

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
спеціалістами управління праці та соціального захисту населення міської ради 

на листопад 2021 року

Відділ культури і туризму Хмільницької 
міської ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад:

директора Комунального закладу «Буди-
нок культури» Хмільницької міської ради

Для участі у конкурсі на посаду керівника за-
кладу культури подаються такі документи:

- заява про участь уконкурсі з наданням згоди 
на обробку персональних даних відповідно до За-
кону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія; 
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія документів про вищу освіту;
- копія трудової книжки;
- два рекомендаційні листи в довільній формі;
- мотиваційний лист в довільній формі. 
директора Комунального закладу «Бібліо-

тека для дорослих» Хмільницької міської ради
Для участі у конкурсі на посаду керівника за-

кладу культури подаються такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди 

на обробку персональних даних відповідно до За-
кону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія;
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія документів про освіту;
- копія трудової книжки;
- довідка про відсутність судимості;
- рекомендаційні листи довільної форми (за 

наявності);
- мотиваційний лист довільної форми;
- проект програми розвитку бібліотеки на один 

і п’ять років.
Конкурси проводяться поетапно:
1.1 оприлюднення інформації про проведення 
конкурсу;
1.2 прийом документів від осіб, які бажають взяти 
участь у конкурсі;
1.3 попередній розгляд поданих документів на 
відповідність встановленим законом вимогам;
1.4. проведення конкурсу та визначення його 
результатів;
1.5. проведення співбесіди та визначення її 
результатів;
1.6. прийняття рішення конкурсною комісією про 
визначення переможця;
1.7. прийняття наказом Відділу культури і туриз-
му Хмільницької міської ради  про призначення 
переможця конкурсу на посаду директора Кому-
нального закладу.

Документи приймаються з 28.10.2021р. по 
26.11.2021р.

Додаткова інформація щодо документів, які 
необхідно подати для участі у конкурсах, квалі-
фікаційних вимог, розміру та умов оплати праці 
надається за адресою: м.Хмільник, проспект Сво-
боди,12 (відділ культури і туризму Хмільницької 
міської ради) з 8.00 – 17.00 год, тел.: 2 44 03.

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі  і гли-
бокі співчуття рідним та близьким Дем’янюка Анатолія Яковича, директора 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Хмільницький аграр-
ний центр професійно-технічної освіти» з приводу його передчасної смерті.

Основні характеристики об’єкта конкурсу


