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Розповсюджується безкоштовно

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

2  серпня ви відзначаєте найбільш 
очікуване і радісне свято - День сво-
го села.

За цієї  приємної  нагоди  вітаю 
жителів села, яке живе в серці нашої 
славної Хмільницької громади.  

Соколова має майбутнє! Прекрас-
не, добре, світле! Це - село, що зігрі-
те серцями і любов’ю кожного, хто 
любить життя, хто знає  ціну дбай-
ливої праці на своїй, рідній, батьків-
ській землі.

Захоплюся вашою згуртованістю 
та відданістю спільній громадській 
роботі для створення комфорту й 
затишку у своїй громаді.

Нехай на мальовничих просторах 
благодатної Соколівської землі за-
вжди лунає дитячий сміх й багато-
голоса пісня, що кличе до спочинку в 
затишку душі.   

Щедрого врожаю вам від саду, го-
роду й поля, а серцям вашим – те-
пла, любові і щирого порозуміння.  

З повагою
Міський голова                  

Микола ЮРЧИШИН

Основними стратегічними цілями 
громади є:

Хмільницька громада – територія 
ефективного оздоровлення та по-
зитивних вражень, комфортне місце 
для життя з якісною інфраструктурою 
життєзабезпечення та дозвілля, територія довіри та 
успішного бізнесу.  

Бренд нашої громади візуалізовано за допомо-
гою двох логотипів – для промоції громади та для 
ідентифікації Хмільницької міської ради.

Логотип «Хмільник близький кожному» - цим 
гаслом Хмільник ідентифікує себе як туристично-
оздоровчий центр із сучасною інфраструктурою 
території, що може запропонувати широкий спектр 
оздоровчих і туристичних послуг на мапі України та 
світу.

У його символ закладено:
- літеру «Х»(Хмільник);
- цвіт стиглого хмелю;
- рух атому радону (Rn);
- зірка (символ фортифікації);
- джерела (синій колір);
- природа (зелений колір);
- багатство краю (жовтий колір).
Логотип «Хмільницька міська рада» містить 

герб міста: на синьому щиті срібна мурована вежа, 
огороджена срібною мурованою стіною.

 Логотипи Хмільника 
та Хмільницької міської 
ради мають різну специ-
фіку і сферу застосуван-
ня.

У брендбуці пода-
но приклади правиль-
ного і неправильного 
застосування бренду, 
обрану гаму кольорів 
та шрифти, приклади 
компонування логотипів 

на конвертах, візитках, теках, а також застосуван-
ня бренду на брошурах, книгах, бланках, візитках, 
футболках, блокнотах, туристичних табличках, по-
кажчиках тощо.

Електронна версія Брендбуку розміщена на офі-
ційному вебсайті Хмільницької міської ради https://
rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk   у Розділі «Курорт Хмільник» .

З питань використання бредбуку можна прокон-
сультуватися з фахівцями таких структур Хміль-
ницької міської ради:

- відділу розвитку підприємництва, сфери послуг 
та енергоменеджменту управління агроекономіч-
ного розвитку та євроінтеграції за тел.: 2 21 75;

- відділу інформаційної діяльності та комуніка-
цій із громадськістю за тел.: 2 23 18.

Брендбук – чим унікальна наша громада?

15 липня 2021 року Хміль-
ницька міська рада затвер-
дила стандарт використан-
ня бренду нашої громади 
– Брендбук.

«Хмільник – перспективний 
центр оздоровлення і туризму, 
територія відкрита для гостей, 
сприятлива для бізнесу, прива-
блива в усі сезони, комфортна 
для життя і здорового дозвіл-
ля» - таке позиціонування на-
шої громади у Брендбуці.

Брендбук (від англійського «brand 
book») – це перелік правил, які пояс-
нюють, як саме працює логотип і яку 
ідею він покликаний донести.

ПІДТРИМАЙ ПРОЄКТИ 
БЮДЖЕТУ УЧАСТІ

ВІДДАЙ СВОЇ ГОЛОСИ ЗА НИХ
КОЛИ?                                                    ХТО?

11 серпня-13 вересня
(включно)

- Особи 14+
- Жителі Хмільницької міської ТГ

ЯК?
- Онлайн на сайті  https://hmilnitska-otg.ci.org.ua 

(за допомогою банківської картки, IDcard (паспорту), 
електронного підпису чи MobileID).

- Особисто у ЦНАПі  та пунктах супроводу
(с.Соколова вул.Грушевського, 42; с.Великий Митник вул.Центральна, 80; 

с.Кожухів вул.Шляхова, 22; с.Широка Гребля вул. Шевченка, 50; 
с.Лозова вул.Молодіжна, 15а; с.Порик вул.Свободи 1а; с.Кривошиї вул.Чапаєва, 23)
- З собою мати паспорт (довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)

СКІЛЬКИ?
1 особа може проголосувати не більше, ніж за 3 різні проєкти

Шановні 
жителі села Соколова!
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21 липня під головуванням міського голови Ми-
коли Юрчишина відбулася позачергова 15 сесія 
міської ради 8 скликання.

У роботі сесії взяли участь 27 депутатів міської 
ради, які розглянули 34 питання.

У ході пленарного засідання внесено зміни до чинних 
програм, а саме: розвитку житлово-комунального гос-
подарства та благоустрою Хмільницької міської терито-
ріальної громади, утримання дорожнього господарства 
на території населених пунктів Хмільницької міської ТГ, 
покращення умов медичного обслуговування жителів 
Хмільницької міської ТГ, сприяння розвитку місцевого 
самоврядування та партнерських відносин громади. А 
також були внесені зміни до комплексної оборонно-пра-
воохоронної Програми «Безпечна Хмільницька міська 
територіальна громада – взаємна відповідальність вла-
ди та громади» та до комплексної Програми «Добро».

Місцеві обранці затвердили брендбук «Візуалізація 
бренду Хмільницької міської територіальної громади» 
та погодили КП «Хмільниккомунсервіс» отримання 
овердрафтового кредиту.

Прийнято рішення про реорганізацію комунальних 
закладів культури Хмільницької міської ради та затвер-
дження їх установчих документів.

Депутати затвердили міську Програму розвитку жит-
лово-комунального господарства та благоустрою тери-
торій населених пунктів Хмільницької міської територі-
альної громади, комплексну Програму «Добро», міську 
Програму підтримки учасників Антитерористичної опе-
рації, операції об’єднаних сил, осіб, які беруть(брали) 
участь у здійсненні заходів із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях та членів їхніх сімей-мешканців Хмільницької 
міської ТГ, Програму розвитку освіти Хмільницької місь-
кої ТГ, Програму фізичної культури, спорту та молодіж-
ної політики Хмільницької міської ТГ.

Депутатський корпус вніс зміни до бюджету Хміль-
ницької міської територіальної громади на поточний рік.

Значна частина питань порядку денного стосува-
лась врегулювання земельних відносин. 

Кворум чергової 16 сесії, що відбулася 30 липня, 
забезпечили 25 депутатів міської ради, які роз-
глянули 76 планових питань і 10 питань порядку 
денного «Різне».

Депутати першим питанням заслухали інформацію 
«Про діяльність поліції на території Хмільницької місь-
кої територіальної громади у сфері охорони та захисту 
прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпе-
чення публічної безпеки і правопорядку, а також заходи, 
які вживаються щодо попередження правопорушень» 
начальника Хмільницького районного відділу поліції 
ГУНП у Вінницькій області Валерія Романюка.

Другим питанням депутати заслухали інформацію 
«Про стан законності та правопорядку на території об-
слуговування Хмільницького районного відділу поліції 
ГУНП у Вінницькій області за 6 місяців 2021 року» ке-
рівника Хмільницької окружної прокуратури Вінницької 
області Максима Кандзьоби.

Місцеві обранці підтримали внесення змін та допо-
внень до міських програм, зокрема: управління кому-
нальною власністю Хмільницької міської територіаль-
ної громади, забезпечення населення якісною питною 
водою, поліпшення техногенної та пожежної безпеки 
об’єктів усіх форм власності на території, розвитку фі-
зичної культури і спорту, підтримки сім’ї, дітей та моло-
ді, запобігання домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попе-
редження торгівлі людьми, розвитку культури та духо-
вного відродження, розвитку освіти, покращення умов 
медичного обслуговування жителів. Також були внесен-
ні зміни до комплексної програми «Добро».

Міська рада затвердила Положення про молодіжну 
раду при Хмільницькій міській раді та її персональний 
склад.

Окремими рішеннями погоджено відкриття нових 
відділень з видів спорту, зміни до штатного розпису 
Хмільницької ДЮСШ та викладено Статут у новій ре-
дакції.

Затверджено Положення про відділ ведення реєстру 
територіальної громади Хмільницької міської ради в но-
вій редакції, Статут КП «Хмільниккомунсервіс» в новій 
редакції та погоджено штатний розпис підприємства, 
а також затверджено договір про передачу видатків у 
2021 році.

Внесено зміни до Положення про Хмільницький місь-
кий центр соціальних служб та затверджено його у новій 
редакції, зміни та доповнення до Порядку використан-
ня коштів місцевого бюджету Хмільницької міської те-
риторіальної громади, передбачених на фінансування 
заходів Програми утримання дорожнього господарства 
на території населених пунктів Хмільницької міської ТГ.

Депутатський корпус вніс зміни до бюджету Хміль-
ницької міської територіальної громади на поточний рік.

Значна частина питань порядку денного стосува-
лась врегулювання земельних відносин. Із цього бло-
ку всі питання знайшли підтримку серед депутатського 
корпусу.
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Відремонтуємо
4 комунальні об’єкти та 

придбаємо медобладнання
За сприяння народного де-

путата України Петра Юр-
чишина Хмільницька міська 
громада отримає із державної 
казни 10 млн. грн для здійснен-
ня заходів щодо соціально-еко-
номічного розвитку окремих 
громад.

29 липня виконавчий комітет 
Хмільницької міської ради затвер-
див перелік об’єктів та обладнан-
ня, які планується фінансувати 
коштом державної субвенції.

Це, зокрема, такі об’єкти (з ви-
готовленням/коригуванням про-
ектно-кошторисної документації 
та проведенням її експертизи) 

та обладнання в місті Хмільник:
- капітальний ремонт підпірної 

стінки вздовж тротуару по вул. 1 
Травня від вул. Кутузова;

- капітальний ремонт дорож-
нього покриття частини дороги від 
вул. Літописної до вул. Шевченка;

- капітальний ремонт зливової 
каналізації по проспекту Свободи;

- придбання дитячих ігро-
вих майданчиків включно з до-
ставкою, передачею у зібрано-
му вигляді та встановленням на 
території міського парку ім. Т.Г. 
Шевченка, а також придбання ме-
дичного обладнання КНП "Хміль-
ницька центральна лікарня".

Таке рішення ухвалено 30 липня,  на черговій 16 сесії Хміль-
ницької міської ради, для зручності й доступності надання со-
ціальних послуг жителям населених пунктів міської громади, 
особливо для категорій населення, які потребують соціального 
обслуговування за місцем проживання.

Для цього внесено зміни до Програми «Добро».  
Визначено, що у 2021 році буде придбано 29 велосипедів для со-

ціальних працівників. 
На 2022 рік заплановано купити спецодяг для 48-ми соціальних пра-

цівників.
Для таких потреб у міському бюджеті на 2021 рік передбачено 

124,7 тис. грн, а на 2022 рік – 59,7 тис. грн.

Для соцпрацівників купимо 
велосипеди та спецодяг

15 липня міський голова Микола Юрчишин провів позачер-
говий виконком. П’ятнадцять актуальних питань було роз-
глянуто впродовж засідання. Значна їх частка стосувалася 
захисту прав дітей.

Спершу виконком розглянув та обговорив виконання фінансового 
плану комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс».

Після цього було врегульовано питання щодо надання адміні-
стративних послуг соціального напрямку. Це, зокрема оформлення 
документів для оздоровлення та відпочинку дітей, встановлення 
статусу, видача посвідчень батькам із багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї, надання субсидій, пільг, компенсацій тощо.

Також виконком урегулював перелік адмінпослуг у частині оформ-
лення документів для отримання дотації за наявні бджолосім’ї за 
місцезнаходженням пасіки.

Окремим рішенням виконком утворив комісію, яка буде займа-
тися питаннями розподілу субвенції з держбюджету на проектні, бу-
дівельно-ремонтні роботи, придбання приміщень для забезпечення 
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сім питань із загального порядку стосувалися захисту прав дітей. 
Це, зокрема, такі рішення як: надання дозволу на дарування житла 
малолітнім, встановлення статусу дитини, позбавленої батьківсько-
го піклування, встановлення опіки та призначення опікуна над ди-
тиною, вибуття дитини із дитячого будинку сімейного типу, а також 
внесення змін і доповнень до окремих рішень у сфері захисту прав 
дітей.

Крім того, виконком оновив склад Комісії з питань Бюджету учас-
ті, враховуючи кадрові зміни у структурі виконавчих органів міської 
ради.

Окремим рішенням затверджено Положення про органи з евакуа-
ції, посадовий склад та чисельність міської комісії з питань евакуації.

На підставі актів обстеження Комісії розглянуто клопотання під-
приємств та громадян з питань видалення деревонасаджень, а та-
кож погоджено розміщення зовнішньої реклами на приватній нежит-
ловій будівлі.

У пріоритеті виконкому – захист прав дітей

16 липня на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради 
затверджено:

потребу коштів державної субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа;

загальний список осіб, які перебувають на квартиному обліку та потребують 
придбання житла;

список осіб для виплати грошової компенсації із визначенням розміру такої ком-
пенсації;

потребу в державній субвенції з урахуванням граничної вартості житла.
До списків увійшли 20 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб, з їх числа, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті 
міської ради станом на 14.07.2021р. та потребують поліпшення житлових умов.

Загальна потреба в коштах склала – 8,5 млн. грн.

Очі дітей, що сяють радістю, 
щасливі усмішки їхніх батьків, жи-
телів нашої громади… - що може 
бути приємнішим за такі світлі 
емоції ?!

Нещодавно ще одним спортив-
ним простором збагатилася те-
риторія Хмільницької міської гро-
мади.

У центрі села Великий Митник 
установлено два сучасні майдан-
чики - ігровий та спортивний.

Ця чудова територія – справжня 
казка: тут і гойдалки, гірки, пісочниці, 
велопарковка, тренажери, шведські 
стінки, лавки для виконання гімнас-
тичних вправ.

"Така ініціатива стала можливою 
за сприяння міського голови Мико-
ли Юрчишина, який завжди актив-
но підтримує проєкти для дітей 
та молоді. Наші односельчани теж 
згуртувалися, за допомогою техніки 
ПрАТ «Зернопродукт» встановили 
майданчик та обладнали довколиш-
ню територію. Спільна праця увін-
чалася чудовим результатом: наші 
діти зможуть тут гратися і займа-
тися спортом. Я щиро вдячна усім 
і сподіваюся, що у такій єдності ми 
зможемо зробити ще більше добрих 
і корисних справ для нашої громади", 
- ділиться враженнями староста Тетя-
на Шкатюк.

У центрі Великого Митника 
встановлено новий майданчик
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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: №212007 від 30.07.2021р.

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

Хмільницької міської територіальної громади проводяться виїзні прийоми громадян із 
соціальних питань

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

на серпень  2021 року
Місце проведення прийому Дата прийому Час прийому

с. Широка Гребля 04.08.2021 з    9-00  до  14-45
с. Кривошиї 06.08.2021 з    9-00  до  16-00
с. Куманівці 11.08.2021 з    9-00  до  14-45
с. Широка Гребля 13.08.2021 з    9-00  до  16-00
с. Кожухів 18.08.2021 з    9-00  до  14-45
с.Великий Митник 20.08.2021 з    9-00  до  16-00
с. Журавне 25.08.2021 з    9-00  до  14-45
с. Лелітка 27.08.2021 з    9-00  до  16-00

Хмільницька міська рада оголошує кон-
курс на заміщення вакантної посади началь-
ника управління освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради.

До участі в конкурсі допускаються громадя-
ни України, які: мають вищу педагогічну освіту 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра; мають стаж роботи на службі в органах 
місцевого самоврядування, на посадах держав-
ної служби або досвід роботи на керівних поса-
дах підприємств, установ та організацій незалеж-
но від форми власності не менше 2 років; знають 
норми Конституції України, вимоги чинного зако-
нодавства з питань місцевого самоврядування, 
служби в органах місцевого самоврядування та 
державної служби, запобігання корупції, Законів 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», «Про по-
зашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт» 
та іншого законодавства у сфері освіти; вільно 
володіють державною мовою; володіють персо-
нальним комп’ютером на рівні впевненого корис-
тувача.

Документи приймаються з 23.07.2021р. по 
21.08.2021р.

Додаткова інформація щодо документів, які 
необхідно подати для участі у конкурсі, осно-
вних функціональних обов’язків, розміру та умов 
оплати праці надається за адресою: м. Хмільник, 
вул. Столярчука, 10, 4-й поверх (відділ управ-
ління персоналом Хмільницької міської ради),                                
тел. 2-25-68.

Стаття 40 Конституції України ви-
значає, що усі мають право направля-
ти індивідуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися до 
органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування та посадових і служ-
бових осіб цих органів, що зобов’язані роз-
глянути звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом строк.

Подання громадянами звернень регламен-
товане Законом України «Про звернення грома-
дян».

Відповідно до закону, під зверненнями грома-
дян слід розуміти викладені в письмовій або усній 
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотан-
ня) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення грома-
дян, де висловлюються порада, рекомендація 
щодо діяльності органів державної влади і місце-
вого самоврядування, депутатів усіх рівнів, поса-
дових осіб, а також висловлюються думки щодо 
врегулювання суспільних відносин та умов життя 
громадян, вдосконалення правової основи дер-
жавного і громадського життя, соціально-культур-
ної та інших сфер діяльності держави і суспіль-
ства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із 
проханням про сприяння реалізації закріплених 
Конституцією та чинним законодавством їх прав 
та інтересів або повідомлення про порушення 
чинного законодавства чи недоліки в діяльності 
підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, народних депутатів України, де-
путатів місцевих рад, посадових осіб, а також ви-
словлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – письмове звернення з прохан-
ням про визнання за особою відповідного статусу, 
прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення 
прав і захист законних інтересів громадян, пору-
шених діями (бездіяльністю), рішеннями держав-
них органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, об’єднань гро-
мадян, посадових осіб.

Письмове звернення надсилається поштою 
або передається громадянином до відповідного 
органу, установи особисто чи через уповноваже-
ну ним особу, повноваження якої оформлені від-
повідно до законодавства.

Варто зазначити, що письмове звернення та-
кож може бути надіслане з використанням мережі 
Інтернет, засобів електронного зв’язку (електро-
нне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, 
по батькові, місце проживання громадянина, ви-
кладено суть порушеного питання, зауваження, 
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 
Письмове звернення повинно бути підписано за-
явником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути за-
значено електронну поштову адресу, на яку за-
явнику може бути надіслано відповідь, або відо-
мості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування 
електронного цифрового підпису при надсиланні 
електронного звернення не вимагається.

За відсутності у виконавчих органах міської, 
сільської чи селищної ради системи електронно-
го документообігу письмове звернення, отримане 
за допомогою Інтернету, засобів електронного 
зв’язку (електронне звернення), перед реєстраці-
єю роздруковується на папері.

Електронне звернення приймається на визна-
чену електронну адресу або шляхом заповнення 
електронної форми, яка розміщується на офіцій-
ному вебсайті органу місцевого самоврядування. 
Тобто орган влади має визначити електронну 
адресу, на яку потрібно надсилати звернення, або 
створити на своєму сайті окрему форму.

Розміщена на офіційному вебсайті органу вла-
ди електронна форма повинна мати графи для 
зазначення громадянином свого прізвища, імені, 
по батькові, місця проживання, електронної по-
штової адреси (відомостей про інші засоби зв’язку 
з ним), викладення суті порушеного питання, за-

уваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання 
чи вимоги, дати подання звернення.

Датою подання електронного звернення є дата 
надходження звернення на визначену електронну 
адресу або дата заповнення електронної форми 
та її відправлення.

Якщо електронне звернення надійшло на ви-
значену електронну адресу у неробочий день та 
час, то датою подання електронного звернення 
вважається наступний після нього робочий день.

Також можна в цей розділ потрапити, пе-
рейшовши за прямим посиланням: https://rada.
ekhmilnyk.gov.ua/uk/widgets/requestform

Якщо заповнити форму і натиснути «Відпра-
вити», то звернення буде надіслане до Центру 
надання адміністративних послуг, після воно буде 
зареєстроване та передане до відповідального 
виконавця. Відповідь буде надіслано на вказану 
електронну пошту.

Публікацію здійснено в рамках реалізації про-
екту «Розвиток інструментів «civic tech» в 
Хмiльницькiй громаді», який впроваджується 
громадською організацією «ПРАВО», в партнер-
стві з Хмільницькою міською радою, Центром 
аналізу місцевої політики та Хмільницьким бюро 
правової допомоги, що реалізується межах про-
грами «3D Project: Розвиток попри перешкоди. 
Стійке громадянське суспільство в часи панде-
мії та в майбутньому», що виконується Фондом 
Східна Європа за фінансової підтримки Європей-
ського Союзу.

Як громадянам подавати електронне звернення  -  пояснюємо

Конкурс на заміщення 
посади

За результатами І півріччя 2021 року до бюджету Хмільницької міської  територіальної 
громади надійшло 177,1 млн. грн, в тому числі  податків  та інших платежів - 105,4 млн. грн,  
міжбюджетних трансфертів  - 71,7 гривень.

Видатки бюджету Хмільницької міської територіальної громади за І півріччя 2021 
року  проведені в сумі 160,4 грн, що на 67,1 млн. грн, або на 44,6% більше аналогічно-
го показника 2020 року. Рівень виконання  річного плану (зі змінами) становить 43,1%.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 139,5 млн. грн, що стано-
вить 87,0% видатків загального фонду.

З детальною інформацією  про виконання бюджету Хмільницької  міської територіальної громади 
за  І півріччя 2021 року можна ознайомитися на вебсайті міської ради: https://rada.ekhmilnyk.gov.ua

Виконання бюджету за січень - червень 2021 року 

Хмільницька міська рада та її виконавчий 
комітет висловлюють щире співчуття Бойку 
Сергію Петровичу, директору КП «Хмільникво-
доканал» Хмільницької міської ради, з приводу 
смерті його матері Бойко Віри Миронівни.

Хмільницька міська рада та її виконав-
чий комітет висловлюють щире співчуття                           
Тимошенко Ірині Ярославівні, начальнику 
управління праці та соціального захисту насе-
лення Хмільницької міської ради, з приводу смер-
ті її батька.

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 м.Хмільник Михальнюк Таїсу Цезарівну  (08.07.1931)
   90-річчя – жителя м.Хмільник Мачуліна Віктора Михайловича  (14.07.1931)
   90-річчя – жителя с.Колибабинці Осавуляка Костянтина Ониковича (21.07.1931)
   95-річчя – жительку с.Курилівка Татарчук Марію Ксаверівну (10.07.1926)
   95-річчя – жительку с.Томашпіль Горячук Марію Іванівну (14.07.1926)
    Живіть у радості, турботі та любові. 
    Благословенні будьте Богом і людьми!

Варто зазначити, що Хмільницька міська 
громада знайша досить вдале технічне рі-
шення щодо можливості для громадян на-
правляти електронні звернення. Якщо зайти 
на Офіційний вебсайт Хмільницької міської 
ради https://rada.ekhmilnyk.gov.ua в розділ 
«Послуги/Електронні звернення», то мож-
на скористатися формою для подачі елек-
тронного звернення.


