
№11

Інформаційний бюлетень міської ради

листопад 2021
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20 листопада - День громади
Дорогі земляки!

Згідно зі Статутом нашої громади 20 листопада – 
День створення Хмільницької міської територіальної 
громади.

Ця історична дата заклала початок нового адміні-
стративного устрою і територіального управління, 
дала старт значно ширшим суспільно-управлінським 
процесам, в основі яких – добробут кожного жителя 
громади.

Важливо пригадати, що спершу наприкінці 2018 року 
до Хмільника добровільно приєдналося село Соколова 
із утворенням Соколівського старостинського округу.

Після проведення виборів міського голови та міської 
ради в жовтні 2020 року Хмільницька громада загалом 
налічує 42 населених пункти із центром у місті-курор-
ті Хмільник. У селах громади  працюють 7 старост та 
утворено відповідно 7 старостинських округів.  

Нашій громаді – всього лиш три роки. Це ще період її 
становлення, зміцнення і посилення спроможності для 
досягнення намічених перспектив.

Вірю, що кращі її часи – попереду!
Я хочу бачити свою громаду великою, успішною, 

щасливою, сповненою сил і  великих можливостей. До-
кладатиму зусиль для її кращого розвитку.

Ми - велика родина. Будьмо єдиними, живімо у 
злагоді й хай  процвітає наша чудова громада!

З повагою
Міський голова                    

Микола ЮРЧИШИН 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та згідно зі Статутом Хмільницької міської територіальної 
громади міський голова звітує перед територіальною громадою 
на відкритій зустрічі з громадянами не менше одного разу на рік.

Звіт Хмільницького міського голови відбудеться 17 грудня о 
15.00 год. у залі   засідань міської ради (2 поверх).

Зустріч відбудеться з дотриманням карантинних обмежень.

17 грудня – щорічний звіт міського голови

Міський голова вручив фермеру-господарнику Почесну грамоту         
Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради за бага-
торічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток агропромислового 
виробництва та вагомі трудові досягнення.

Праця господарів - завжди в пошані

У праці на Землі людина стверджується як 
господар свого життя, своєї долі. І не-
дарма світ пригортає добром, вдячністю 
й достатком Людину праці за її невпинні 
старання, вміння й бажання дбайливо госпо-
дарювати на рідній землі, у своїй громаді.

23 листопада міський голова Микола Юрчишин мав нагоду 
привітати керівника сімейного фермерського господарства 
«БЕРКУТ» Цюрпіту Андрія Степановича з нагоди Дня  працівни-
ків сільського господарства України.

20 грудня – представлення проєкту бюджету-2022 
20 грудня о 12.00 год. в залі засідань Хмільницької міської ради 

(2 поверх) відбудуться громадські слухання.
На громадські слухання виноситься питання: 
1. Про представлення проєкту рішення Хмільницької міської 

ради «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади 
на 2022 рік».

Пропозиції та зауваження до проєкту рішення приймають-
ся письмово до 15 грудня 2021 року на електрону адресу                                   
rada@ekhmilnyk.gov.ua та за адресою: 22000, м. Хмільник, вул. 
Столярчука,10.

Додаткова інформація з питання, що виноситься на обговорен-
ня, надається за тел.: 2-26-50 (фінансове управління міської ради); 
з організаційних питань - за тел.: 2-27-48 (організаційний відділ 
міської ради).

24 сесію міської ради перенесено на 10 грудня
Відповідно до розпорядження міського голови Юрчишина М.В. від          

1 грудня 2021 року чергову 24 сесію міської ради 8 скликання, яка плану-
валася на 7 грудня, перенесено на 10 грудня.

Сесія відбудеться 10 грудня о 10.00 год. в залі засідань  міської ради 
(2 поверх). 

«Ви маєте справу, за яку вболіваєте всім серцем. 
Вона – непроста, бо завжди потребує зусиль, на-
снаги, віддачі, наполегливості. Нехай Ваша праця 
на рідній землі буде в пошані та з урожаєм. А буде 
врожай, буде добробут у нашій чудовій громаді!», - 
сказав міський голова.

Андрій Степанович має вищу агрономічну освіту і понад 21 рік 
управляє фермерським господарством у селі Кушелівка Хмільницької 
громади. Разом із сином займається вирощуванням пшениці, ячменю, 
кукурудзи, а також розведенням тваринництва. Завжди допомагає одно-
сельчанам у вирішенні складних соціальних питань, долучається до все-
народної справи підтримки учасників АТО/ООС, а також є небайдужим 
до вирішення питань соціально-економічного розвитку міської громади.

З нагоди Дня працівників сільського господарства, що відзнача-
ється у третю неділю листопада, подякою міського голови вша-
новані 19 ветеранів аграрної сфери міської громади за багаторічну 
сумлінну працю, відданість справі, визначні трудові досягнення, ва-
гомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу.

На території Хмільницької міської громади  здійснюють господар-
ську діяльність 52 сільськогосподарських підприємства, з яких 29 фер-
мерських господарств. 

Найбільшими сільськогосподарськими виробниками за площею обро-
блюваних угідь є: ТОВ «Хмільницьке», АПНВП «Візит», філія Мічуріна 
ТОВ «Зернопродукт», філія «Південний Буг» ТзОВ СП «Нібулон», філія 
«Хмільник» ТзОВ СП «Нібулон», ТОВ МП «АЛЬФА», ТОВ «Лайф Інвест».

Завдяки невтомній праці хліборобів, механізаторів, аг-
рономів, тваринників, фахівців із овочівництва та садів-
ництва не переводиться селянський працьовитий рід, ще-
дро колосяться ниви й розквітає в достатку наша громада.

Уклінно завдячуємо їм за це! 
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5 листопада під головуванням міського 
голови Миколи Юрчишина відбулася поза-
чергова 22 сесія міської ради 8 скликання. У 
роботі сесії взяли участь 25 депутатів місь-
кої ради, які розглянули 12 питань.

Депутати затвердили зміни до Комплексної 
програми покращення умов медичного обслу-
говування жителів Хмільницької міської тери-
торіальної громади та відповідний Порядок 
використання коштів міського бюджету, спря-
мованих на покращення матеріально - технічної 
бази закладів охорони здоров’я та відшкодуван-
ня витрат, пов’язаних із наданням послуги безо-
платного/пільгового зубопротезування пільгової 
категорії громадян Хмільницької територіальної 
громади.

Внесено зміни до програм комунальної сфе-
ри, а саме Програми забезпечення населення 
Хмільницької міської територіальної громади 
якісною питною водою на 2021-2023 рр., Про-
грами утримання дорожнього господарства на 
території населених пунктів Хмільницької місь-
кої територіальної громади на 2021-2025 роки, 
Програми управління комунальною власністю 
Хмільницької міської територіальної громади на 
2021-2025 роки та Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою те-
риторій населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022-2026 роки.

Погоджено внесення змін та доповнень до 
Програми розвитку освіти Хмільницької місь-
кої територіальної громади на 2019-2021 роки, 
Міської програми розвитку культури та духовно-
го відродження Хмільницької міської територі-
альної громади на 2019-2021 роки та Порядки 
використання коштів цієї програми.

Депутатський корпус підтримав проєкти рі-
шень, що стосувалися фінансової складової, а 
саме: внесення змін до міського бюджету на по-
точний рік, затвердження договору про міжбю-
джетні трансферти між місцевими бюджетами 
щодо реконструкції відділення екстреної (невід-
кладної) медичної допомоги по вул. Монастир-
ська, 71 в м. Хмільник.

Міські обранці затвердили зміни у структурі 
та штатному розписі управління праці та соці-
ального захисту населення Хмільницької місь-
кої ради.

Кворум позачергової 23 сесії, що відбула-
ся 26 листопада,  забезпечили 25 депутатів 
міської ради, які розглянули 12 питань. По-
ловина винесених на позачергову сесію пи-
тань стосувалася медичної сфери.

Проєкт рішення «Про погодження штатно-
го розпису КНП «Хмільницький ЦПМСД» був 
знятий з порядку денного після його розгляду 
на постійних комісіях з питань планування со-
ціально-економічного розвитку, бюджету, фінан-
сів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвес-
тиційної та регуляторної політики та з питань 
охорони здоров’я, освіти, культури, молодіжної 
політики та спорту.

Депутати підтримали внесення змін до про-
грами покращення умов медичного обслугову-
вання жителів громади та до порядку викорис-
тання коштів місцевого бюджету цієї програми.

Внесено зміни та погоджено штатний роз-
пис Комунального підприємства «Центральна 
Хмільницька аптека №265».

Місцеві обранці внесли зміни до фінансового 
плану КНП «Хмільницький ЦПМСД», Комуналь-
ного некомерційного підприємства «Хмільниць-
ка стоматологічна поліклініка», Комунального 
некомерційного підприємства «Хмільницька 
центральна лікарня» Хмільницької міської ради 
на поточний рік.

Затверджено зміни до Програми сприяння 
розвитку місцевого самоврядування та партнер-
ських відносин у Хмільницькій міській територі-
альній громаді, які передбачають збільшення 
фінансування для більш широкого інформуван-
ня жителів міської громади про діяльність місь-
кої ради та її виконавчих органів.

Погоджено та внесено зміни до штатного 
розпису Комунального закладу «Кожухівський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів».

Затверджено Положення про преміювання 
обдарованої учнівської молоді Хмільницької 
громади в новій редакції, що передбачає премі-
ювання випускників 11-х класів, які набрали від 
190 балів і вище по усіх предметах.

Депутати затвердили моніторинговий звіт 
з виконання заходів Плану дій сталого енерге-
тичного розвитку та клімату міста Хмільника до 
2030 року станом на 31.10.2021 року.

Депутатський корпус вніс зміни до бюджету 
Хмільницької міської територіальної громади на 
поточний рік.
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Тепло, затишно, енергоефективно

Капремонт профінансований коштом державного і місцевого бюджетів:
604,7 тис. грн. – кошти державної субвенції,
187,0 тис. грн. – кошти міського бюджету.
Держпідтримка цього інфраструктурного об’єкту Хмільницької грома-

ди стала можливою за сприяння народного депутата України Петра Юр-
чишина та виконується відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 06.02.2021 №106 «Деякі питання розподілу у 2021 році суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

Педагогічний та учнівський колективи школи висловлюють вдячність 
міському голові Миколі Юрчишину, народному депутату Петру Юрчиши-
ну, депутатському корпусові міської ради за сприяння у вирішенні питань 
енергорозвитку будівлі та поліпшення умов освітнього процесу в закладі.

Для дітей – для громади!

Староста Соколівського старостинського округу Андрій 
Титула розповідає, що завдяки доброчинним внескам ТОВ 
«Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний 
Візит» нещодавно було поліпшено стан дороги в селі Крупин 
Хмільницької громади. Вулицю Молодіжну підсипано щебенем.

Жителі села Крупин здають коров’яче молоко цьому заготі-
вельному підприємству. Тож молокозавод сплатив добровільні 
внески до цільового фонду по 0,20 коп. за кожен заготовлений 
літр молока.

Результат спільних зусиль міського голови, жителів села 
Крупин, старостинського округу та «Молочного Візиту» - на ко-
ристь нашій громаді!

Дороги, тротуари, під’їзні шляхи, освітлення вулиць, 
впорядкування пасовищ, місць громадського відпочин-
ку… Це неповний перелік тих об’єктів і заходів, що мож-
на зробити разом для поліпшення життя в населених 
пунктах нашої громади, внести новий імпульс для стар-
ту, поетапного розвитку територій а, головне, - дати 
нове життя важливим інфраструктурним об’єктам, які 
потрібні громаді.

Об’єднаймося, щоб разом зробити більше!
Внесок кожного – важливий! Працюємо – для громади!

Працюємо - для громади

Для здорової активної громади

Майданчики побудовані в Комунальному закладі «НВК: загальна школа І-ІІІ 
ступенів – гімназія №1 м. Хмільника» та Комунальному закладі «Журавнен-
ський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.» Хмільницької міської ради.

Нові спортивні об’єкти реалізовані за Програмою розвитку фізичної куль-
тури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді для покращення 
спортивної інфраструктури у навчальних закладах у 2021 році.

На їх спорудження спрямовані кошти держсубвенції та кошти міського бю-
джету в сумі 2,9 млн. грн (90% - кошти держсубвенції для соцекономрозвитку, 
10%  - кошти місцевого бюджету). 

Держпідтримка цих інфраструктурних об’єктів Хмільницької громади стала 
можливою за сприяння народного депутата України Петра Юрчишина та вико-
нана відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2021 
№106 «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій» (зі змінами).

Спортивні об’єкти готові на 100%. Для здорової активної громади!

За активного сприяння і підтрим-
ки міського голови Миколи Юрчиши-
на та доброчинної допомоги ПрАТ 
«Зернопродукт» 25 листопада в 
селі Малий Митник відкрили трена-
жерні локації здоров’я.

Пристрої фізичної активності об-
лаштовані по-сусідству із відпочин-
ковим майданчиком, який нещодав-
но обладнаний зусиллями жителів 
села за допомоги міського голови.

На добру згадку про цю подію в 
громаді Микола Юрчишин солод-
кими подарунками відзначив всіх 
учасників відкриття.

Хай нові тренажери слугують 
громаді на суспільну користь, по-
кращують здоров’я всіх і кожного!

Здорова громада – успішна               
громада!

Вуличні тренажери - у  Малому Митнику

Заходи із зовнішнього ремонту установи профінансувала Хміль-
ницька міська рада, виділивши з бюджету громади на такі потреби 
160 тис. грн.

Начальник Хмільницького районного сектору ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області Олександр Нечко розповідає, що завдяки фінан-
совій підтримці міської ради в адмінбудівлі вже виконано значний 
комплекс робіт: замінено вікна, частково замінено внутрішні двері 
на енергоощадні, здійснено утеплення фасаду, проводиться фар-
бування зовнішніх стін будівлі та підмурку.

Роботи з утеплення будинку будуть продовжені в наступному 
році.

«Від імені особового складу Хмільницьких рятувальників 
дякую міському голові Миколі Юрчишину та депутатському 
корпусові міської ради за реагування на потреби нашого ві-
домства. Служимо громаді!», - підсумовує О. Нечко.

Утеплено фасад пожежної частини

Міська влада спрямовує бюджетні інвестиції всіх рівнів на проєк-
ти, які формують здорову активну громаду.

На території двох шкіл міської громади побудовані мультифункці-
ональні майданчики для занять ігровими видами спорту.

У Широкогребельському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Хмільницької міської ради завершуються роботи з капі-
тального ремонту будівлі із заміною вікон і дверей.

Вже встановлено вікна та двері. Проводиться облаштування 
укосів для збереження тепла у навчальному приміщенні.

Ще одне приміщення у Хмільницькій громаді стане прива-
бливішим, комфортним, енергощадним.

Завершуються роботи з утеплення частини будівлі 
ДПРЧ- 9 у місті Хмільнику Головного управління ДСНС Украї-
ни у Вінницькій області.

Простір здорового дозвілля 
села Малий Митник доповнився 
чудовим об’єктом. У результаті 
відповідального партнерства 
міської влади, бізнесу і громади 
встановлені вуличні тренажери.

Хмільницька міська рада підтримала ініціативу місь-
кого голови Миколи Юрчишина і створила цільовий 
Фонд розвитку населених пунктів громади, щоб разом із 
суб’єктами господарювання долати труднощі й викли-
ки часу, вирішувати нагальні питання і в межах добро-
вільних коштів реагувати на актуальні запити громади.
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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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 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.

Місце проведення прийому Дата прийому Час прийому

с. Лелітка 01.12.2021 з    9-00  до  16-00
с. Березна 06.12.2021 з    9-00  до  16-00
с. Кожухів 08.12.2021 з    9-00  до  16-00
с. Великий Митник 13.12.2021 з    9-00  до  16-00
с. Сьомаки 15.12.2021 з    9-00  до  16-00
с.Широка Гребля 20.12.2021 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 м.Хмільник 
                  Боровську Анастасію Степанівну (14.11.1931)
90-річчя – жительку с.Лука 
                  Голуб Феофілу Броніславівну (21.11.1931)
     Живіть у радості, турботі та любові. 
     Благословенні будьте Богом, шановані людьми!

Василь Гальчевський та Леонід Подольський  - 
претенденти на занесення до Книги пошани (посмертно)

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

на грудень 2021 року

Василь Володимирович наро-
дився 12 лютого 1942 року в с. Іскри-
ня Літинського району Вінницької 
області. Після навчання у Дашкі-
вецькій школі вступив до Немирів-
ського педагогічного училища, після 
закінчення якого у 1964 році здобув 
професію вчителя початкових кла-
сів. Згодом, закінчивши історичний 
факультет Київського державного 
університету ім. Т. Шевченка, ви-
кладав історію та суспільствознав-
ство. Багато років поспіль Василь 
Володимирович очолював міський 
відділ освіти. Вів активну громад-
ську діяльність. За його сприяння 
було реставровано будівлю колиш-
ньої напівзруйнованої церкви, у якій 
згодом розмістився палац школярів, 
і яка пізніше була повернута віря-
нам міста. Сприяв розбудові мережі 
закладів освіти та освітньої інфра-
структури міста. Нагороджений зна-
ком «Відмінник Народної освіти», 
медаллю «Будівничий України».

Хоча більшість свого творчого, 
плідного життя Василь Гальчев-
ський присвятив Хмільнику, його 
ім`я відоме далеко за межами на-
шого міста та району.

Хмільничанам ця непересічна 
людина відома як педагог, органі-
затор, методист, освітянин, який 
самовіддано працював на теренах 
освіти. Він був активним членом На-
ціональної спілки краєзнавців Укра-
їни, завзято провадив громадську 
діяльність щодо створення культур-
ного та духовного іміджу міста. Був 
головою Хмільницького районного 
товариства «Просвіта», співкерів-
ником ветеранської організації міс-
та, очолював організацію творчих 
учителів. За його ініціативи було 
створено самодіяльний народний 
ансамбль «Сузір`я», освітянська га-
зета «Вікно у світ».

Для Хмільницької громади 
Гальчевський В.В. запам`ятався 
не лише умілим освітянським                                

керманичем, який повністю від-
давав себе роботі, а й митцем, що 
залишив по собі величезний пласт 
здобутків у різних творчих починан-
нях і досягненнях. За його участі 
проведено велику кількість творчих 
вечорів і зустрічей. Коло інтересів 
Василя Володимировича було над-
звичайно широким: писав вірші, му-
зику, малював картини, займався 
різьбленням по дереву, інкрустаці-
єю, художньою фотографією….

Він - автор і упорядник книг «Еру-
дит: привабливість істини» (2004), 
фотоальбому «Квіти пам`яті» 
(2011), співавтор поетичних, літе-
ратурних і краєзнавчих альманахів 
«З любов`ю в серці» (2003), «Якщо 
серце не мовчить» (2004), книги про 
ветеранів «Квіти пам`яті», «П`є жу-
равка воду» та інших…

Колекції світлин Василя Воло-
димировича «Веду з природою роз-
мову» експонувалися у 2007 році 
у Хмільнику, Вінниці та Польщі.

На поетичній ниві він був авто-
ром великої кількості творів, які 
часто покладались на музику місце-
вими музикантами-композиторами.

Його останнім творчим доробком 
і дарунком рідному Хмільнику став 
альбом «Дорога до храму» з по-
етичними коментарями.

Головний девіз багатогранного 
життя Василя Гальчевського – йти 
в житті попереду, працювати задля 
покликання, з вірою в силу люд-
ського духу, в магічну могутність 
знань, освіти. Життя Василя Воло-
димировича, наче яскравий калей-
доскоп: труднощі та успіхи, сумніви 
і перемоги.

Внесок Василя Гальчевського в 
розвиток освітньої сфери Хмільника 
та історію міста і Хмільницького ра-
йону вагомий і переконливий. Тому 
ця гідна людина заслуговує на вша-
нування у Книзі пошани та пам’яті 
«Гордість Хмільника» (посмертно).

Подольський Леонід Іванович 
народився 29 червня 1958 року у 
селі Широка Гребля Хмільницького        
району.

Навчався в Сандрацькій початко-
вій школі з 1965 по 1969 рр., з 1969 
по 1973 рр. – у Широкогребельській 
восьмирічній школі, з 1973 по 1975 
рр. - у Порицькій середній школі.

Після закінчення школи вступив 
до Вінницького кооперативного тех-
нікуму. Навчання в технікумі було 
перервано у зв’язку із призовом на 
службу до лав радянської армії, у 
якій він прослужив три роки з 1977 по 
1979 рік.

У 1980 році Леонід Іванович закін-
чив навчання, отримав диплом і здо-
був кваліфікацію організатора тор-
гівлі. З того часу розпочалася його 
трудова біографія. З 1980 по 1984 
рр. він працюв на посадах ревізора і 
старшого ревізора Хмільницької рай-
споживспілки. З 1984 по 1988 рр. був 
заступником голови правління Жда-
нівського радгоспробком, а з 1988 по 
1996 рр. – головою правління Жда-
нівського радгоспробкому. З 1992 по 
1997 рр. без відриву від виробництва 
закінчив Львівський торгово – еконо-
мічний інститут.

У 1996 році Леоніда Івановича 
було призначено директором кол-
госпного ринку. На цій посаді він бага-
то років працював над удосконален-
ням ринкової інфраструктури. З 2004 
по 2010 роки очолював об’єднаний 
профком працівників Хмільницького 
райспоживтовариства.

Загалом цій роботі він віддав по-
над 24 роки свого життя, своєї насна-
ги, енергії і професіоналізму.

За багаторічну сумлінну працю у 
сфері торгівлі та продуктивну діяль-
ність в системі споживчої кооперації 
Леоніда Івановича у 2008 році відзна-
чено Почесною грамотою виконкому 
міської ради. У 2011 році трудовий 
колектив ввіреного йому підприєм-
ства було занесено на міську Дошку 

пошани. Як досвідчений керівник і 
профспілковий лідер Леонід Івано-
вич не стояв осторонь питань життє-
діяльності хмільницької громади. З 
2004 року він займався депутатською 
діяльністю.

Чотири скликання поспіль жителі 
міста висловлювали довіру цьому 
відповідальному чоловіку з активною 
життєвою позицією та значним бага-
жем життєвого досвіду. А це – 4, 5, 6 і 
7-ме скликання Хмільницької міської 
ради. У 5 та 6 скликаннях Леонід Іва-
нович був головою постійної комісії 
міської ради з питань комплексного 
розвитку міста регулювання кому-
нальної власності і земельних від-
носин. Рішеннями міської ради двічі 
у 2015 та в 2019 роках був обраний 
присяжним Хмільницького міськра-
йонного суду.

Трудова активність та наполегли-
ва праця цієї порядної людини більш 
як 40 років слугували на користь 
міської громади.

Особисті якості Леоніда Іванови-
ча, його уважне ставлення до людей, 
повага до колег по роботі та громад-
ській діяльності забезпечили йому за-
служений авторитет і повагу людей.

До останніх днів свого насичено-
го, повнокровного життя Леонід Іва-
нович залишався у строю та пере-
ймався роботою і тими проблемами, 
які за цим стояли. Ніколи він не зали-
шався осторонь усіх суспільних про-
цесів та загальноміських подій, яки-
ми жив Хмільник. Ні за яких обставин 
цей життєлюбний чоловік не втрачав 
оптимізму та волі до життя.

Його добре серце і щира душа за-
вжди були відкриті для людей. Він за-
вжди був надзвичайно толерантною і 
позитивною людиною.

Леонід Подольський зробив ваго-
мий внесок в історію Хмільницького 
району та міста Хмільника, тому за-
слуговує на ушанування у Книзі по-
шани та пам’яті «Гордість Хмільни-
ка» (посмертно).

Правління Хмільницького рай-
онного споживчого товариства 
звернулося з клопотанням про 
занесення до Книги пошани та 
пам’яті «Гордість Хмільника» 
прізвища Подольського Леоніда 
Івановича (посмертно) - ди-
ректора підприємства «Кол-
госпний ринок» Хмільницької 
райспоживспілки, депутата 
Хмільницької міської ради 4, 5, 6 
та 7 скликань, враховуючи його 
багаторічну сумлінну працю у 
сфері торгівлі, продуктивну 
діяльність в системі споживчої 
кооперації, особистий внесок у 
справу вдосконалення ринкової 
інфраструктури на території 
м. Хмільника, активну життєву 
позицію.

Управління освіти, молоді 
та спорту Хмільницької 
міської ради, підтримав-
ши ініціативу депутата 
Хмільницької міської ради 
Олександра Кубряка, звер-
нулося з клопотанням про 
занесення до Книги поша-
ни та пам’яті «Гордість 
Хмільника» посмертно 
Гальчевського Василя Во-
лодимировича, освітянина, 
педагога, митця,  який 
завзято провадив гро-
мадську діяльність щодо 
створення культурного 
та духовного іміджу міста.


