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Розпочинаємо 

акцію благоустрою

Відповідно до розпорядження міського голо-
ви від 06.02.2019 року №45-р на території насе-
лених пунктів Хмільницької міcької об’єднаної 
територіальної громади проводиться акція з бла-
гоустрою та санітарної очистки території.

Відповідно до п. 5.4. Правил благоустрою території 
міста Хмільника:

 -  підприємства, установи, організації забезпе-
чують благоустрій та утримання в належному стані 
земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи 
користування, відповідно до Правил та інших норма-
тивних актів;

- підприємства, установи, організації, які 
розміщуються на території об’єкта благоустрою, ма-
ють утримувати закріплену за ними територію в на-
лежному стані; 

- у межах прилеглої та закріпленої за 
підприємствами, установами, організаціями території 
власники зобов’язані проводити роботи по боротьбі з 
бур’янами та  поросллю, засміченням проїзної части-
ни вулиці від межі ділянки;

- посадові особи підприємств, установ, організацій 
несуть відповідальність за невиконання заходів із бла-
гоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели 
до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян 
на власних та закріплених за підприємствами, устано-
вами, організаціями територіях, відповідно до Закону 
України та Правил.

Просимо усіх жителів громади дотримуватися 
правил благоустрою території, в відтак - проявити 
господарність, відповідально долучитися до  акції з 
благоустрою та санітарної очистки території.  

РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО БІЛЬШЕ! 
ХМІЛЬНИК – НАШ ДІМ!   

20 лютого, у День Героїв 
Небесної Сотні, на Майдані 
Свободи в місті Хмільнику 
відбувся мітинг-реквієм 
«Поклонімось Героям, що 
Небесною Сотнею стали…». 
Хмільничани та гості ку-
рорту шанобливо згада-
ли усіх, хто жертовно по-
клав своє життя за Гідність 
і Свободу, Правду і Волю.

До учасників заходу звернув-
ся міський голова Сергій Редчик.
Учасники пам’ятної зустрічі у 
тиші болючих споминів вшану-
вали пам’ять Героїв Небесної 
Сотні хвилиною мовчання.

Гуртківці центру дитячої та 
юнацької творчості таланови-
то представили літературну 
композицію «Небесній Сотні 
поклонімося з тобою, за душі 

їх молитву покладім». Із вуст 
дітей-читців особливо прони-
кливо сприймалися поетичні 
присвяти Небесній Сотні і 
подіям на Майдані, зворушли-
вою крапкою яких стали сло-
ва: «Бачите, янголи в небо 
летять! Скільки їх.., скільки 
здійнялось на крила…». У цю 
емоційну мить діти відпустили 
у вись паперові янголи – 
невмирущі і світлі серця Героїв, 
які над усе любили Україну.  

Завершився скорботний 
захід об’єднуюче-пам’ятним 
покладанням квітів,  зі щи-
рим проханням до небес 
– вічного спокою Синам-Ге-
роям, миру нашій Вкраїні, 
міцності духу волелюбним за-
хисникам української землі.     

Вшанували пам’ять Героїв 
Небесної  Сотні

    • У ГРОМАДІ 

Обговорили подальші кроки реформи децентралізації
21 лютого відбулося засідання уповноваже-

них представників Хмільницької міської ради 
для проведення консультацій з уповноважени-
ми посадовими особами обласної державної 
адміністрації під час розроблення проекту пер-
спективного плану формування територій гро-
мад Вінницької області. 

Розпочинаючи засідання, міський голова Сергій 
Редчик повідомив про перспективи міста Хмільника 
у ході реформи. Він поінформував, що 12 лютого 
2019 року до Хмільницької міської ради надійшло 
звернення від сільського голови Журавненської 
сільської ради Літинського району про надання згоди 
на добровільне приєднання до Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади з відповідним 
рішенням сесії сільської ради та протоколом гро-
мадських слухань. Очільник міста прокоментував, 
як відбувалося зібрання мешканців Журавненської 
сільської ради, адже був запрошений на цей 
захід і відвідав його. На цей час таке звернення 
і рішення сільської ради не відповідають вимо-
гам Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та Методиці формуван-
ня спроможних територіальних громад, оскільки 

Журавненська сільська рада не є суміжною до 
Хмільницької міської ОТГ. Разом з тим, враховуючи, 
що сьогодні активно відбувається процес обгово-
рення змін до проекту перспективного плану фор-
мування територій громад Хмільник направив на 
адресу Вінницької обласної державної адміністрації 
та Вінницької обласної ради листи, в яких висловив 
своє позитивне бачення щодо ініціативи приєднання 
Журавненської сільської ради до міста.

Ще у 2015 році депутати міської ради ухвалили 
рішення про те, що при утворенні Хмільницької міської 
ОТГ з адміністративним центром у місті Хмільнику до 
її складу мають увійти територій наступних сільських 
рад: Мар’янівської, Сулківської,  Терешпільської, 
Великомитницької, Качанівської, Жданівської, 
Куманівецької, Березнянської, Лелітської, Лозівської, 
Голодьківської, Широкогребельської, Порицької, 
Скаржинецької, Сьомаківської, Кривошиїнської, 
Маркушівської, Журавненської, Кожухівської, 
Тесівської, Уладівської, Шевченківської.Соколівська 
сільська рада вже приєдналася до міста наприкінці 
2018 року.

Варто зауважити, що за чотири роки роботи в 
питанні добровільного об’єднання територіальних 

громад ми жодного разу не відступили і були 
послідовними та наполегливими у відстоюванні цієї 
позиції.

Як відмітив Сергій Редчик, питання формуван-
ня об’єднаної громади з центром у місті Хмільнику 
гостро турбує мешканців багатьох віддалених від 
міста територій.  Тому процес визначення багать-
ма сільськими громадами, до кого приєднатися, 
ще триває. Є села, по яких питань не повинно ви-
никати, а є села, що балансують, так би мовити, 
«на межі», і за них можна і варто поборотися. Тому 
мешканці цих сіл мають бути готовими відстоювати 
свою думку, адже основний принцип реформи щодо 
децентралізації влади – принцип добровільності. 

Голова Хмільницької районної громадської 
організації «ПРАВО» Віталій Дорох також висловив 
своє бачення щодо приєднання до міста Хмільника 
віддалених сільських територій. Він зауважив, що 
в цьому питанні важливу роль можуть відіграти 
передбачені законом додаткові консультації з 
уповноваженими особами Вінницької обласної 
державної адміністрації та з керівниками фермерсь-
ких господарств, які мають певний вплив на сільське 
населення.
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    • РОБОТА В РАДІ

Відбулася 60 сесія міської 
ради 7 скликання, яку провів 
міський голова Сергій  Редчик. 
На початок пленарного засідання 
було зареєстровано: 19 люто-
го – 26 депутатів, 22 лютого – 26 
депутатів. Місцеві обранці розгля-
нули 84 планових питання та 19 
питань порядку денного “Різне”. 
Депутати ухвалили план роботи 
Хмільницької міської ради на 2019 рік.      

У зв’язку з добровільним 
приєднанням Соколівської сільської 
ради до територіальної громади 
міста Хмільника значна частина пи-
тань порядку денного стосувалася 
внесення змін до чинних  міських 
програм, порядків використання 
коштів до цих програм та положень 
про виконавчі органи міської ради.

Місцеві обранці затверди-
ли штатний розпис комунального 
підприємства «Хмільниккомунсервіс», 
штатну чисельність Комунальної 
установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Хмільницької міської ради, 
а також внесені зміни до штат-
ного розпису працівників ви-
конавчих органів міської ради. 

Для розгляду питання «Про вне-
сення змін до Комплексної програми 
покращення умов медичного обслу-
говування жителів міста на 2016-2019 
роки»  на сесію були запрошені голов-
ний лікар КНП «Хмільницький центр 
первинної медико-санітарної допо-
моги» Михайло Барабаш та голов-
ний лікар КНП «Хмільницька ЦРЛ» 
Василь Залецький.  Були обговорені  
важливі питання, які стосували-
ся змін у роботі медичних закладів 
у контексті нової медичної рефор-
ми, а також питання забезпечення 
цих установ комп’ютерною технікою.

Враховуючи присутність на пле-
нарному засіданні особисто Василя 
Залецького, який неодноразово нех-
тував запрошенням на сесії міської 
ради, депутати знову порушили пи-
тання про незадовільний стан справ 
в КНП «Хмільницька ЦРЛ». Зокре-
ма, про скорочення персоналу, за-
криття окремих відділень, діяльність 
аптеки на 1 поверсі, у якій в рази 
завищені ціни.  Міський депутатсь-
кий корпус вкотре висловив свою 
стурбованість такими змінами в 
лікарні та про свою принципову не-
згоду із управлінською політикою 
керівництва лікарні, які спричиня-
ють погіршення якості та доступності 
надання медичних послуг як для 
мешканців Хмільницького регіону, так 
і для наших гостей, а також  не да-

ють можливості зробити оптимістичні 
прогнози на подальший розвиток 
лікарні у найближчому майбутньому.

На вимогу депутатів голов-
ний лікар Василь Залецький на-
дав роз’яснення щодо резонанс-
ного смертельного випадку, який 
мав місце у КНП «Хмільницька 
ЦРЛ» через нестачу запасів крові 
у лікарні. Депутати висловили
 побажання ознайомитися із вис-

новками Департаменту охоро-
ни здоров’я Вінницької обласної 
державної адміністрації щодо ро-
боти КНП «Хмільницька ЦРЛ». Ва-
силь Залецький пообіцяв їх надати.

Понад чотири десятки питань по-
рядку денного стосувалися врегулю-
вання земельних відносин. Майже 
всі запропоновані проекти рішень 

цього блоку були підтримані депута-
тами.  Проте декілька питань земле-
користування були відхилені.  Зокре-

ма,  питання «Про продаж Шевченку 
Ю.П. земельної ділянки, що розта-
шована у м.Хмільнику по проспек-
ту Свободи, 21Б». Проект ставився 
на голосування двічі, однак не був 
підтриманий необхідною кількістю 
голосів. Також був відхилений про-
ект «Про надання дозволу на ви-
готовлення проектів землеустрою 
щодо відведення на земельні ділянки 
розташовані у місті Хмільнику по вул. 

Пирогова, 5 – ФГ «ВЕЛЕС – АГРО М.».
Досить довго депутати дис-

кутували під час розгляду питан-
ня «Про прийняття в комуналь-

ну власність Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної  громади 
об’єкта інженерної інфраструктури». 

У депутатів виникло чимало запи-
тань до  ФОП Світлани Зайцевої у 
зв’язку з тим, що були виявлені окремі 
неточності та зауваження стосовно 
поданої підприємцем документації 
щодо об’єкту по вул. 1 Травня, 22 
(магазин навпроти «Приватбан-
ку»). Це питання також не знайшло 
підтримки у депутатського корпусу.

За результатами обговорення пи-
тання щодо вартості проїзду та до-
тримання часового інтервалу між 
рейсами маршрутного транспорту 
в м. Хмільнику, порушеного депута-
том міської ради Оленою Гуцалюк, 
депутати проголосували за те, щоб 
доручити управлінню економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради вивчити можливість розроблен-
ня чіткого графіку, у якому вказувати 
не інтервал між рейсами маршру-
ток, а розклад  руху  автобусів  під  
час  здійснення  міських перевезень.

Депутат Олена Гуцалюк висло-
вила зауваження щодо роботи ви-
конавчих органів, зокрема, в частині 
дотримання термінів при розгляді 
звернень громадян. Зокрема, у 
своєму зверненні вона просила вжити 
заходи до сусідів у зв’язку з самочин-
ним будівництвом по вул. Слобідській, 
48. Начальник служби містобудівного 
кадастру управління містобудування 
і архітектури міської ради Олександр 
Олійник пояснив, що вирішення цьо-
го питання належить до повноважень 
інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю у Вінницькій 
області. Управління містобудування і 
архітектури міської ради направило до 
вказаної структури  звернення щодо 
ініціювання відповідної перевірки. 
Проте, отримало відповіді, які фак-
тично є відписками. Тому депутати 
ухвалили протокольне рішення запро-
сити на наступну чергову сесію пред-
ставника департаменту державної 
архітектурно-будівельної інспекції у 
Вінницькій області Анатолія Подоляна 
шляхом направлення офіційного листа.

Внесено зміни до міської про-
грами «Добро» в частині збільшення 
фінансування на допомогу важкохво-
рим людям та людям з інвалідністю. 
Міський голова зазначив, що бюд-
жет цієї програми знаходиться на 
доволі високому рівні серед не-
великих міст Вінницької області.

Відбулася 60 сесія міської ради 7 скликання 
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    • МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ     • БЮДЖЕТНІ ЗВІТИ

- головного спеціаліста 
відділу бухгалтерсько-
го обліку та звітності 
управління праці та 
соціального захисту  населен-
ня міської ради, тимчасово
До участі в конкурсі допуска-
ються громадяни України, які:
- мають повну вищу освіту 
відповідного професійного 
спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра.
- мають стаж роботи в 
державній службі або службі 
в органах місцевого самовря-
дування на посаді провідного 
спеціаліста не менше одного 
року чи стажу роботи за фа-
хом в інших сферах управління 
не менше трьох років .
- знають вимоги чинного зако-
нодавства з питань місцевого 
самоврядування, служби в 
органах місцевого самовря-
дування та державної служ-
би, Закону України «Про 
запобігання корупції», чинного 
законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних по-
вноважень управління праці та 
соціального захисту  населен-
ня  та структурного підрозділу 
- вільно володіють 
державною мовою;
- володіють основними принци-
пами роботи на комп’ютері та 
відповідними програмними за-
собами, а також практичними на-
вичками роботи з програмними 
продуктами бюджетного обліку 
та бухгалтерської звітності.

Оголошено конкурс 
на заміщення посад

Додаткова інформація щодо документів, які необхідно по-
дати для участі у конкурсі, основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адре-
сою: м.Хмільник, вул. Столярчука, 10, 4-й поверх (відділ 
організаційно-кадрової роботи), тел.: 2-25-68, 2-26-56.

- провідного спеціаліста 
сектору прийняття заяв 
та документів відділу 
адресних соціальних до-
помог та компенсацій 
управління праці та 
соціального захисту  на-
селення міської ради
До участі в конкурсі 
допускаються гро-
мадяни України, які:
- мають вищу освіту 
відповідного професійного 
спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра.
- мають стаж роботи за фа-
хом  в державній службі або 
службі в органах місцевого 
самоврядування не мен-
ше 1 року або стаж роботи 
за фахом  в інших сферах 
управління не менше 2 років.
- знають вимоги чинного 
законодавства з питань 
місцевого самовряду-
вання, служби в органах 
місцевого самоврядуван-
ня, Закону України «Про 
запобігання корупції», чин-
ного законодавства в галузі 
соціального захисту грома-
дян, зокрема, в частині на-
дання різних видів держав-
них соціальних допомог, 
винагород, компенсацій, 
житлової  субсидії.
- вільно володіють 
державною мовою;
- володіють персо-
нальним комп’ютером 
у режимі користувача.

Розпорядники коштів 
повідомляють

Виконавчий комітет 
Хмільницької міської 
ради, головний розпоряд-
ник коштів місцевого бюд-
жету, повідомляє про те, 
що на офіційному веб-сайті 
міста у розділі «Влада-Бюд-
жет міста-Паспорта бюджет-
них програм» оприлюднено 
звіт  про виконання бюд-
жетних програм місцевого 
бюджету за 2018 рік. 

Управління праці та 
соціального захисту на-
селення Хмільницької 
міської ради, головний роз-
порядник коштів місцевого 
бюджету, повідомляє про 
те, що на офіційному веб-
сайті міста у розділі «Вла-
да-Бюджет міста-Паспорта 
бюджетних програм» опри-
люднено звіт про виконання 
бюджетних програм місцевого 
бюджету за 2018 рік.

Фінансове управління 
Хмільницької міської ради, 
головний розпорядник коштів 
бюджету міста Хмільника, 
повідомляє про те, що на 
офіційному веб-сайті міста у 

розділі «Влада-Бюджет міста-
Паспорта бюджетних про-
грам» оприлюднено звіт про 
виконання бюджетних програм 
місцевого бюджету за 2018 рік.

Управління освіти 
Хмільницької міської 
ради, головний розпоряд-
ник коштів місцевого бюд-
жету, повідомляє про те, 
що на офіційному веб-сайті 
міста у Розділі «Влада-Бюд-
жет міста-Паспорта бюджет-
них програм» оприлюднено 
звіт про виконання бюд-
жетних програм місцевого 
бюджету за 2018 рік. 

Управління житлово-ко-
мунального господарства 
та комунальної власності 
Хмільницької міської 
ради, головний розпоряд-
ник коштів місцевого бюдже-
ту, повідомляє про те, що на 
офіційному веб-сайті міста у 
Розділі «Влада-Бюджет міста-
Паспорта бюджетних про-
грам» оприлюднено звіт про 
виконання бюджетних програм 
місцевого бюджету за 2018рік. 

За результатами 2018 року до бюдже-
ту міста Хмільника надійшло  280806,36 
тис. грн., у тому числі податків та зборів 
123310,53 тис.грн., міжбюджетних 
трансфертів157495,83 тис. гривень. У 
порівнянні з 2017 роком надходження 
збільшилися на 23199,77 тис.грн., або на 
9,0 відсотків.  

Рівень виконання бюджетних показників у 
2018 році з найвагоміших складових дохідної 
частини міського бюджету становить:
 - податок та збір на доходи фізичних осіб – 
101,48 відсотків  уточненого річного  плану, 
сума надходжень склала 62198,62 тис.грн., у 
порівнянні з 2017 роком надходження зрос-
ли на 12198,03 тис.грн. (на 24,4 відсотків);
 - податок на майно – 93,6 відсотка  уточне-
ного  річного плану, сума надходжень склала 
19521,8 тис. грн., в т.ч. – плата за землю – 
92,8 відсотка плану, сума надходжень склала 
17638,0 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком 
надходження  зменшились  на  1981,9 тис.грн.;
- єдиний податок – 100,6 відсотка уточ-
неного річного плану, сума надходжень 
склала 17306,95 тис.грн., у порівнянні 
з 2017 роком надходження зросли на 
1571,18тис.грн. ( на 9,98 відсотка).

У 2018 році трансфертів до бюджету 
міста надійшло 157495,83 тис.грн.,   зокрема:
 - базова дотація – 4348,5 тис.грн., що на 1220,8 
тис.грн. більше у порівнянні з 2017 роком;
 - дотація з місцевого бюджету за ра-
хунок стабілізаційної дотації з дер-
жавного бюджету – 78,5 тис. грн.;
 - субвенція з місцевого бюджету на на-
дання пільг та житлових субсидій населен-
ню на оплату електроенергії, природного 
газу  – 85848,1 тис. грн., що на 2368,1 тис. 
грн. більше  проти  надходжень 2017 року;
 - субвенція  з місцевого бюджету на на-
дання пільг та житлових субсидій насе-
ленню на придбання твердого та рідкого 
пічного палива – 121,2 тис. грн., що на 34,0 
тис. грн., менше у порівнянні з 2017 роком;
 - субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпече-
ним сім’ям – 29960,7 тис.грн., що на 1753,1 
тис.грн. менше у порівнянні з   2017 роком;
 - субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей учасників бойових 
дій на території інших держав – 633,7 тис. грн.;
 - субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять 
за дитиною" -   955,8 тис. грн., що на 4,1 тис.
грн. більше проти  надходжень 2017 року;
 - освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам – 28802,6 тис. грн., що на 
4490,5тис. грн. більше  у  порівнянні  з  2017 роком;

- субвенції  з місцевого бюджету  на надан-
ня державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами – 290,6 тис. грн., що на 204,8 
тис. грн.. більше проти надходжень 2017 року;
 -  субвенції  з державного  бюджету   місцевим 
бюджетам   на  здійснення заходів  щодо 
соціально-економічного  розвитку окремих 
територій – 2787,0 тис. грн., що на 1768,0 
тис. грн. більше  у порівнянні з 2017 роком;

 - субвенція місцевого бюджету на за-
безпечення якісної, сучасної  та доступної 
загальної середньої освіти -536,4 тис. грн.;
 - субвенція з місцевого бюджету на 
фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту автомобільних доріг 
загального користування – 1233,2 тис. грн.;
 - інші субвенції –  1899,53 тис. грн..

Видатки бюджету міста Хмільника за 
2018 рік  проведені в сумі 283498,53 тис. 
грн., що на 24949,83 тис. грн., або на 9,6 
відсотка більше аналогічного показника 
2017 року. Рівень виконання річного пла-

ну (зі змінами) становить 93,4 відсотка.
Видатки загального фонду міського бюд-

жету за 2018 рік становлять 239653,27 тис. 
грн. Проти аналогічного періоду 2017 року 
вони зросли на 25633,47 тис. грн., або на 
12,0 відсотка. Рівень виконання річного 
плану (зі змінами) становить 97,6 відсотка.

Видатки спеціального фонду міського 
бюджету за звітний рік становлять 43845,26 
тис. грн. Проти аналогічного періоду 2017 
року вони зменшились на 683,64 тис. грн., 
або на 1,5 відсотка. Рівень виконання річного 
плану (зі змінами) становить 75,7 відсотка.

Із загального обсягу видатки за захищеними 
статтями проведені в сумі 221267,444 тис. грн., 
або 92,3 відсотка видатків загального фонду.

На освітянську галузь за 2018 рік вико-
ристано 83558,888 тис. грн. бюджетних коштів 
або 29,5 відсотка загального  бюджету, що на 
18341,088 тис. грн., або на 28,1 відсотка  більше 
аналогічного показника 2017 року. Рівень вико-
нання річного плану (зі змінами) – 95,3 відсотка.

123333,181 тис. грн., або 43,5 відсотка 
загального бюджету, складають видатки на 
соціальний захист та соціальне забезпе-
чення населення, що на 3427,381 тис. грн., 
або на 2,9 відсотка більше аналогічного 
показника 2017 року. Рівень виконання 
річного плану (зі змінами)  – 99,0 відсотка. 

На  утримання  органів місцевого са-
моврядування використано 24778,732 
тис. грн., або 8,7 відсотка  загально-
го бюджету, що на 10240,032 тис. грн. 
більше аналогічного показника 2017 року. 
Рівень виконання запланованого обсягу 
річного плану (зі змінами)  – 97,6 відсотка.

Видатки на культурно - освітні закла-
ди та  заходи  проведені в сумі 3493,103 
тис. грн. (з яких субвенція районному бюд-
жету – 2349,130 тис. грн.). Рівень виконання 
річного плану (зі змінами) – 86,3 відсотка. 

На проведення фізкультурно - спортив-
них заходів та утримання дитячо-юнацької 
спортивної школи використано 2064,288  тис. 
грн., що на 58,0 тис. грн. менше аналогічного 
показника 2017 року. Рівень виконання 
річного плану (зі змінами) – 98,0 відсотка. 

41560,936 тис. грн. бюджетних коштів ви-
користано на житлово-комунальне госпо-
дарство, будівництво та дорожній фонд, що 
на 5173,836 тис. грн. більше  аналогічного 
показника 2017 року. Рівень виконання 
річного плану (зі змінами) – 76,8 відсотка. 

977,939 тис. грн. склала субвенція 
з місцевого бюджету державному бюд-
жету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіону, в тому 
числі: Хмільницькому міськрайонному суду – 
275,162 тис. грн.; територіальному сервісному 
центру № 0545 регіонального сервісного 
центру МВС України у Вінницькій області 
– 309,277 тис. грн.; ДПРЧ-9 м. Хмільник – 
243,5 тис. грн.; Хмільницькому відділенню 
Козятинського УСБУ - 150,0 тис. грн.;

1472,3 тис. грн. склала інша субвенція 
з місцевого бюджету Хмільницькому рай-
онному бюджету, в тому числі: КНП 
«Хмільницька центральна районна 
лікарня» Хмільницької районної ради - 
961,5 тис. грн.; КНП «Хмільницький  центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Хмільницької районної ради - 510,8 тис. грн. 

Інші видатки бюдже-
ту становлять 2259,163 тис. грн.  

Протягом 2018 року з бюджету міста 
Хмільника кредити не надавались.

Станом на 01.01.2019 року рахується 
неповернута безвідсоткова серед-
ньострокова позичка в сумі 600,0 тис. 
грн., отримана в 2012 році за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку. 

Публічне представлення інформації 
про виконання бюджету міста відбудеться  
5 березня 2019 року о 15.00 год.  в залі 
засідань міської ради на 2-му поверсі.

Виконання бюджету міста 
за 2018 рік

    • ВАКАНСІЇ



Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
miskrada_hm@ukr.net www.ekhmilnyk.gov.ua
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ВАЖЛИВО

    • ЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ

 • ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На черговій 60 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання ухвалено рішення, яким внесено зміни 
у частині встановлення плати за копіювання та друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію. Тож розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 
10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію, буде наступним:

Змінено плату за копіювання та друк 
документів для запиту на інформацію

 Ініціативна група з підготовки та проведення 
установчих зборів для формування громадської 
ради при виконавчому комітеті Хмільницької міської 
ради в новому складі повідомляє про те, що у визна-
чений строк  інститути громадянського суспільства 
не заявили про свою участь в установчих зборах. 

Із урахуванням зазначеного, ініціативна група 
вирішила повторно повідомити інститутам грома-
дянського суспільства про можливість їхньої участі 
у громадській раді при виконавчому комітеті міської 
ради. 

Тож звертаємо увагу місцевих інститутів гро-
мадянського суспільства на те, що свою участь 
у громадській раді можна підтвердити, подавши 
ініціативній групі заяву у довільній формі, підписану 
уповноваженою особою керівного органу інституту 
громадянського суспільства.

До заяви додаються:
– рішення керівника інституту громадянського 

суспільства, якщо інше не передбачено його уста-
новчими документами, про делегування представ-
ника для участі в установчих зборах, посвідчене 
печаткою (у разі наявності);

– біографічна довідка делегованого представ-
ника інституту громадянського суспільства;

–  копії документів, що підтверджують 
легалізацію інституту громадянського суспільства;

– інформація про результати діяльності 
інституту громадянського суспільства протягом 
останніх двох років.

За погодженням з ініціативною групою зая-
ви приймає Наталія Мазур – начальник відділу 
інформаційної діяльності та комунікацій із 
громадськістю  міської ради (каб.409, тел.: 2-23-18). 
Консультації щодо підготовки пакету документів 
надає Віталій Дорох, тел.: 067-425-84-95. 
Заяви приймаються до 20 березня 2019 року.
Установчі збори відбудуться 1  квітня 2019 року.

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та мен-
шого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної 
плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та 
більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної 
плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого фор-
мату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією 
міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує 
її відокремлення, приховування тощо (в тому числі 
двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної 
плати за виготовлення однієї сторінки

*Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
Оплата запитувачами інформації здійснюється, починаючи з одинадцятої сторінки.
Принагідно зазначимо, що частиною другою статті 21 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» передбачено, що у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення 
копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на 
копіювання та друк.

Як правильно сортувати сміття 

 • ГРОМАДСЬКА РАДА

Нещодавно у міських закладах освіти та соціальних установах установили контей-
нери для роздільного збору твердих побутових відходів. Пропонуємо хмільничанам 
більше дізнатися про те, як правильно сортувати відходи, адже наші екологічні наміри 
і дії сприятливо впливатимуть на стан навколишнього природного середовища.    

Отже, Жовтий 
сміттєвий контей-
нер призначений для 
пластикових виробів. 
Сюди можна викидати: 
пластикові пляшки з-під 
різноманітних напоїв, 
пластикові коробки та 
інші упакування, кри-
шечки, пакети з-під 
молока та соку; упаку-
вання з-під засобів для 
миття та чищення (на-
приклад, тара, в якій був 
гель для прання, посуду 
чи зубна паста), а та-
кож з-під косметичних 
засобів; поліетиленові 
пакети алюмінієві банки 
з-під напоїв, консерв, 
алюмінієву фольгу, 
металеві кришки та ков-
пачки, кольорові мета-
ли, пластикові іграшки. 

Заборонено викида-
ти в цей контейнер: пла-
стикову тару, якщо у ній 
ще є хоч якийсь вміст; 
небезпечні відходи, такі 
як банки з-під лаків, 
фарб чи автомобільного 
масла, лікарські за-
соби та їх упакування, 
автомобільні запчасти-
ни, побутова техніка, 
батарейки тощо; 
Будь-які інші відходи. 

Синій сміттєвий 
контейнер для паперо-
вих відходів: упакуван-
ня з паперу; картон (в 
тому числі гофрований); 
Каталоги; Листівки; 
Брошури; газети і жур-
нали; офісні та шкільні 
паперові відходи; Зо-
шити; Книги; Візитки; 
обгортковий папір; 

паперові торбинки.
 Заборонено ви-

кидати в синій кон-
тейнер: паперові 
рушники та гігієнічні 
серветки; лаковані 
чи покриті фоль-
гою паперові виро-
би; картонні упаку-
вання з-під молока та 
соку; упакування з-під 
будівельних матеріалів 
(гіпсу, цементу; Шпа-
лери; дитячі підгузки; 
дуже забруднені 
паперові вироби. 

Зелений сміттєвий 
контейнер призначений 
для викидання скла і 
виробів з нього. У зеле-
ний контейнер можна 
викидати скляні пляш-
ки і банки з-під води, 
напоїв, алкоголю, олії чи 

навіть парфумів та іншої 
косметики у скляній тарі. 

До зеленого баку 
суворо забороняється 
викидати: відходи з 
кераміки, порцеля-
ни, кришталю, фаянсу 
глиняні вазони; окуляр-
не скло; термостійкі 
скляні вироби; лам-
пи; дзеркала; віконні 
шиби; монітори; скляну 
тару з-під розчинників 
та масел, ліків; тер-
мометри та шприци. 

Чорний сміттєвий 
контейнер призначений 
для побутових відходів. 
У цей контейнер можна 
викидати: залишки їжі 
чи лушпиння; скошену 
газонокосаркою траву; 
тирсу, кору, листя і квітки. 

Не мають права 
опинитися в чорномуу 
сміттєвому контейнері: 
кістки тварин; відходи 
тваринництва зола; 
каміння та сміття з зем-
лею; плити МДФ та ДСП; 
гілля дерев та кущів, 
а також трава, які не 
вміщаються в контейнер. 

Всі інші відходи, які 
не можна викинути в 
чорний, жовтий, синій 
або зелений контейнер, 
а саме: великогабаритні 
відходи; ремонтні 
відходи; несправну по-
бутову техніку; елек-
троприлади; бата-
рейки; аккумулятори 
лампи; упакування з-під 
хімікатів; ліки; рідини; 
усі небезпечні та інші 
відходи здаються у 
спеціально облаштовані 
пункти утилізації.

До уваги місцевих 
інститутів громадянського 

суспільства

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

ДРАЧ Олена Миколаївна (03.03)
 начальник відділу розвитку підприємництва, 
 туризму та сфери послуг управління економічного 
 розвитку та євроінтеграції міської ради
 КВІК Ігор Романович (04.03)
 депутат міської ради 7 скликання 
 ЛІПНІЦЬКА Алла Петрівна (11.03)
 начальник відділу ведення реєстру
 територіальної громади міської ради 
 ЧИКОТУН Валентина Володимирівна (11.03)
 головний спеціаліст бюджетного відділу 
 фінансового управління міської ради
 ГНАТЮК Наталія Миколаївна (11.03)
 спеціаліст 1 категорії відділу прогнозування
 і аналізу доходів фінансового управління 
 міської ради 
 ДІДУХ Алла Сергіївна (11.03)
 провідний спеціаліст відділу земельних відносин 
 міської ради
 КОВЕДА Галина Іванівна (12.03)
 начальник управління освіти міської ради
 КАРПОВ Олександр Юрійович (19.03)
 провідний спеціаліст сектору комунальної власності    
 управління житлово-комунального господарства та 
 комунальної власності міської ради
 ГУЦАЛЮК Олена Миколаївна (19.03)
 депутат міської ради 7 скликання 
 МАТЯШ Віталій Михайлович (20.03)
 депутат міської ради 7 скликання 
 ШИНДЕРУК Валентина Володимирівна (21.03)
 начальник відділу бухгалтерського обліку та  
 звітності - головний бухгалтер управління праці 
 та соціального захисту населення міської ради  
 МИРОНЕНКО Оксана Вікторівна (27.03)
 депутат міської ради 7 скликання 
 ТИШКЕВИЧ Юрій Іванович (30.03)

начальник служби у справах дітей міської ради


