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ВІДКРИТІ ЗУСТРІЧІ З ХМІЛЬНИЧАНАМИ 

Перша зустріч  
відбулася 9 січня в 
конференц-залі міської 
ради. Її учасниками ста-
ли семеро хмільничан. 
Міський голова Сергій 
Редчик поінформував 
представників громади про 

стан розгляду звернень 
громадян у Хмільницькій 
міській раді у 2017 році, 
проведення закупівель че-
рез систему PROZORRO 
розпорядниками коштів 
міського бюджету та за-
лучення додаткових 

коштів до бюджету міста 
шляхом участі в конкур-
сах, грантах та проектах. 
Сергій Борисович також 
повідомив про об’єкти, що 
не вдалося реалізувати 
у 2017 році, зазначивши 
про об’єктивні обстави-

ни, пов’язані з відсутністю 
виконавця робіт. Це, зо-
крема, - облаштування 
скверу Героїв Небесної 
Сотні та меморіального 
місця пам’яті жертв 
Голодоморів. При цьому 
очільник міста запевнив 

громаду у пріоритетності 
вирішення цих питань 
упродовж 2018 року. 

Учасники зустрічі, ско-
риставшись своїм правом, 
звернулися до міського го-
лови із запитаннями. На 
окремі запитання міський 

голова надав відповіді, 
щодо решти – доручив 
відповідним структур-
ним підрозділам міської 
ради предметно розгля-
нути громадські запити. 

Уже на черговій зустрічі, 
що відбулася 16 січня і 
була доступною в режимі 
он-лайн відео трансляцій 
через офіційний веб-
сайт міста, Хмільницький 
міський голова Сергій 
Редчик доповів громаді, 
представленій  вулич-
ними та будинковими 
комітетами, а також гро-
мадськими об’єднаннями, 
про результати реагу-
вання на запити городян. 

Сприйнявши таку 
інформацію, учасники 
зустрічі мали можливість 
поставити запитання, 
що, на їхню думку, по-

требують вирішення. 
23 січня міський голо-
ва продовжив практику 
спілкування із громадою. 
Учасниками розмови ста-
ли дев’ятеро жителів міста 
– представників вулич-
них, будинкових комітетів, 

громадських об’єднань 
та підприємництва.   

Міський голова де-
тально зупинився на 
розгляді найбільш акту-
альних запитів громади, 
поінформував про стан 
їх вирішення виконавця-
ми доручень та відповів 
на запитання присутніх.  

П і д с у м о в у ю ч и 
спілкування із громадою, 
керівник міста повідомив 
про необхідність мож-
ливого коригування 
періодичності проведен-
ня відкритих зустрічей із  
хмільничанами. 

- Мої переконання про 
необхідність діалогу із 
громадою залишилися 
незмінними. Ми може-
мо побачити картину 
проблем і здобутків, 
бо порушені під час 

обговорення питан-
ня відображаються в 
дорученнях міського 
голови структурним 
підрозділам, котрі вив-
чають громадські за-
пити. Однак, на дум-
ку самих же учасників 

зустрічей, необхідно 
дещо переглянути їхній 
формат. Також маємо 
врахувати, що  не всі 
категорії громадян  мо-
жуть бути учасниками 
зустрічей, навіть при 
всьому бажанні, адже 
працюють у цей час за 
основним місцем ро-
боти. Тому я буду роз-
глядати можливість 
проведення зустрічей в 
інший, більш прийнят-
ний для громади, період, 
- зауважує міський голова.

Просимо хмільничан 
висловлювати свої 
пропозиції щодо про-
ведення відкритих 
зустрічей із міським го-
ловою та надсилати їх 
на електронну адресу 
miskrada_hm@ukr.net 
із поміткою 
«ВІДКРИТІ ЗУСТРІЧІ».

Вирішувати місцеві питання спільно із громадою – абсолютна норма для успішних укра-
їнських міст. Хмільник має бути в цьому пріоритетному переліку, - певен міський голова 
Сергій Редчик. Тож очільник міста-курорту прийняв рішення щотижня проводити від-
криті зустрічі з громадою, на яких інформувати про справи в місті, відповідати на за-
питання хмільничан, враховувати пропозиції для розвитку курортної території.   

БЛИЖЧЕ ДО ЗАПИТІВ ГРОМАДИ
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ЕНЕРГООЩАДНЕ МІСТО

Із жовтня 2014 року 
для населення та ОСББ 
діє Урядова програ-
ма енергозбереження, 
розроблена агентством 
Держенергоефективності 
- так звана "Програма те-
плих кредитів".

За умовами Урядової 
програми сума компенсації 
з державного бюд-
жету розподілена на-
ступним чином:

20% суми кредиту (але 
не більше 12 тис. грн) на 
придбання негазових/не-
електричних котлів для 
фізичних осіб;

35% суми кредиту (але 
не більше 14 тис. грн.) 
на придбання енергое-
фективного обладнання/
матеріалів для фізичних 
осіб;

40% суми кредиту (але 
не більше 14 тис. грн. у 
розрахунку на одну квар-
тиру) для ОСББ/ЖБК, як 
юридичних осіб, для за-
гальнобудинкових заходів.

Що стосується інших 
платежів по кредиту 
(відсотків, пені та штрафів), 
то вони оплаті з державно-
го бюджету не підлягають.

Якщо позичальником є 
фізична особа, яка отримує 
субсидію на оплату жит-
лово-комунальних послуг, 
то розмір відшкодування 
становитиме 35%, але не 
більше 12000 гривень. Це 
розповсюджується, зокре-
ма, на придбання котлів.

Якщо у складі ОСББ 
є родини-отримувачі 
субсидії, таке ОСББ 
отримує відшкодування 
у середньозваженому 
розмірі між 40% і 70% 
- залежно від кількості 
квартир-субсидіантів.

Уповноважені видава-
ти «теплі кредити» чотири 
державні банки:

Приват Банк; 
Ощадбанк; 
Укргазбанк;     
Укрексімбанк.
Умови отримання кре-

диту на утеплення будинку 
або квартири в цих банках 
практично не відрізняються 
(детальніше – про-
консультують у 
Х м і л ь н и ц ь к о м у 
відділенні Вінницької 
філії ПАТ КБ "Приват-
банк, Хмільницькому 
відділенні ВАТ "Дер-
жавний ощадний банк 
України’’, відділенні Ук-
ргазбанку у м. Хмільник). 

У рамках програми 

"Теплі кредити" можна 
придбати:

-твердопаливні котли;
-радіатори водяної си-

стеми опалення;
-обладнання та 

матеріали для проведення 

робіт із теплоізоляції;
- м ет а л о п л а с т и к о в і 

вікна. 
Кошти надаються на 

відшкодування витрат 
для: 

утеплення приватного 
будинку;

утеплення огороджу-
вальних конструкцій (стіни, 
стелі);

утеплення або заміна 
на відкритті конструкцій 
(енергозберігаючі вікна, 
двері, балкони);

встановлення приладів 
обліку;

перехід на більш сучас-
не і енергозберігаюче об-
ладнання.

Із повним переліком 
енергоефективного об-
ладнання та матеріалів, 
на які надається держав-
на компенсація, можна 
ознайомитися на сайті 
Держенергоефективності: 
http://saee.gov.ua/uk 

Для участі у Програмі та 
отримання відшкодування 
фізичній особі або ОСББ 
НЕОБХІДНО:

-прийняти рішення про 
впровадження енергое-
фективних заходів;

-звернутися до упов-
новаженого банку та на-
дати необхідний пакет 
документів для отри-
мання кредиту (перелік 
документів визначається 
банком);

-отримати кредитні кош-
ти;

-надати банку рахун-
ки фактури, акти викона-
них робіт тощо. Таким чи-
ном, підтвердити цільове 
використання кредитних 

коштів. Якщо позичальник - 
субсидіант, то обов’язковим 
є подання копій документів 
(повідомлень або довідок 
тощо), що підтверджують 
призначення фізичній 
особі субсидії.

Банк формує та подає до 
Держенергоефективності 
реєстри позичальників, 
які мають право на от-
римання відшкодування. 
Протягом 5 днів 
Держенергоефективності 
перераховує відповідні 
кошти на банківські ра-
хунки для їх подальшого 
перерахування позичаль-
никам. Загалом процес 
відшкодування займає до 
2 місяців.

ДЕРЖАВА + МІСТО= 
ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ 

Окрім державного 
кредиту за програмою 
"утеплення будинків", 
хмільничани можуть ско-
ристатися можливістю от-
римати безповоротні 
компенсації з бюджету 
міста чи області на уста-
новку енергоефективного 
обладнання (котли, вікна, 
матеріали для утеплення 
тощо). 

Хмільницькою міською 
радою затверджено Про-
граму підвищення 
енергоефективності 
та зменшення спожи-
вання енергоресурсів 
в м. Хмільнику на 2018-
2020 роки.

Програма дозволяє от-
римати:

- к о м п е н с а ц і ю 
відсоткової ставки (10%) 
за кредитами на заходи з 
енергозбереження для на-
селення, ОСББ, ЖБК -10% 
(але не більше 5тис.грн.);

- в і д ш к о д у в а н н я 
відсотків за кредитами 
(частини суми кредиту) на 
заходи з енергозбережен-
ня  для населення, ОСББ, 

ЖБК - 20%, але не більше  
50тис.грн.

Таким чином міський 
бюджет відшкодовує по-
зичальникам 10,20% 
відсотків річних у 
національній валюті за 
кредитами, отриманими 
на заходи з енергозбере-
ження, та за кредитами, 
отриманими на заходи, 
орієнтовані на використан-
ня альтернативних до газу 
джерел енергії. 

В і д ш к о д у в а н н я 
відсотків здійснюється 
на підставі договору 
про співробітництво 
між головним розпоряд-
ником коштів міського 
бюджету, передбачених 
на фінансування заходів 
із енергозбереження та 
кредитно -ф інанс овою 
установою (банком).

Відшкодування відсотків 
здійснюється за креди-
тами, залученими  на 
впровадження таких 
енергозберігаючих заходів:

1) Для членів 
об’єднань співвласників 
б а г а т о к в а р т и р н и х 
будинків (ОСББ):

- обладнання та 
матеріали для облашту-
вання індивідуальних те-
плових пунктів;

- регулятори теплово-
го потоку за погодними 
умовами та відповідне 
додаткове обладнання і 
матеріали до них;

- вузли обліку води 
(гарячої, холодної) та 
теплової енергії, зокрема, 
засоби обліку та відповідне 
додаткове обладнання і 
матеріали до них;

- вікна з двокамер-
ними енергоефектив-
ними склопакетами (з 
енергозберігаючим склом) 
для місць загального ко-
ристування (зокрема, 
під’їздів, підвалів, технічних 
приміщень, горищ);

- матеріали для прове-
дення робіт з теплоізоляції 
зовнішніх стін, підвальних 
приміщень, горищ, 
покрівель та фундаментів;

- матеріали та облад-
нання для модернізації 
систем освітлення місць 
загального користування 
(у тому числі щодо заміни 
електропроводки, ламп 
та патронів до них, вста-
новлення автоматичних 
вимикачів).

2) Для  населення:
а) житлові будинки:
- котли з використанням 

будь-яких видів палива та 
енергії (за винятком  при-
родного газу);

- радіатори опалення з 
терморегуляторами;

- вікна з двокамер-
ними енергоефектив-
ними склопакетами (з 
енергозберігаючим склом);

- рекуператори тепла 
вентиляційного повітря;

- вузли обліку води 
(гарячої, холодної), зо-
крема, засоби обліку та 
відповідне додаткове об-
ладнання і матеріали;

- матеріали для прове-
дення робіт із теплоізоляції 
зовнішніх стін, підвальних 
приміщень, горищ, 
покрівель та фундаментів;

- теплові насоси;
- сонячні колектори 

для виробництва теплової 
енергії та підігріву води;

- надання послуг  із мон-
тажу  енергозберігаючого 
обладнання.  

б) квартири у бага-
токвартирних житло-
вих будинках:

- котли з використанням 
будь-яких видів палива та 
енергії (за винятком  при-
родного газу);

- радіатори опалення з 
терморегуляторами;

- вікна з двокамер-
ними енергоефектив-
ними склопакетами (з 
енергозберігаючим склом);

- вузли обліку води 
(гарячої, холодної) та 
теплової енергії, зокре-
ма ,засоби обліку та 
відповідне додаткове об-
ладнання і матеріали;

- надання послуг  із  мон-
тажу енергозберігаючого 
обладнання.

Хмільницька міська 
рада розглядає можливість 
виділення коштів бюджету 
міста для реалізації заходів 
Програми підвищення 
енергоефективності та 
зменшення споживан-
ня енергоресурсів в м. 
Хмільнику на 2018-2020 
роки. Після ухвалення 
міською радою  цього 
фінансового рішення  на 
сторінках інформаційного 
бюлетеня ми детальніше 
поінформуємо про участь 
хмільничан у цій програмі.  

У разі виникнення до-
даткових запитань про-
симо звертатися до 
управління житлово-ко-
мунального господар-
ства та комунальної 
власності міської ради 
за тел.: 2-23-73.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО "ТЕПЛІ КРЕДИТИ"?
Сьогодні чимало громадян занепокоєні питанням втрати тепла через неутеплений фасад, вікна або 
застаріле теплове обладнання. Враховуючи високі тарифи на теплопостачання та електроенергію, 
самотужки подбати про утеплення будинку є практично неможливим. Хмільницька міська рада 
та її виконавчий комітет підтримують ініціативу жителів міста щодо енергозбереження та 
роз’яснюють про умови участі у програмах «теплих кредитів» за урядовою та місцевою програмами. 
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Хмільницьке відділення поліції 
розташовано в м. Хмільнику по 
вул. Небесної Сотні, 47. Керівник 
– начальник Хмільницького 
відділення поліції Калинівського 
відділу ГУНП у Вінницькій 
області підполковник поліції  Ру-
денко Дмитро Сергійович. На 
займаній посаді з 18.04.2016 року.

Фактична чисельність 
– 88,5, у тому числі за: дер-
жавним бюджетом - 88,5.

Із них: середнього началь-
ницького складу – 67; молод-
шого начальницького скла-
ду -19; цивільний персонал 
– 2,5. Некомплект – 3, або 3,38 %.

Показники службової 
діяльності

Із 1 січня 2017 року в 
журналі єдиного обліку 
зареєстровано 5415 заяв та 
повідомлень про кримінальне 
порушення та інші події.

У єдиному реєстрі до-
судового розслідування 
(ЄРДР) зареєстровано 
672 матеріали з ознаками 
кримінальних правопорушень 
(без врахування закритих – 325).

 Станом на 31 грудня, 
відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян» вирішено 
4660 матеріалів(списано до спра-
ви) (більше 15-ти діб жодного).

Не прийнято рішення щодо 
11 матеріалів, які вирішуються 
згідно з Законом України 
«Про звернення громадян» 
(більше 15-ти діб жодного).

Станом на 31 грудня 2017 
року, по кримінальних провад-
женнях (зареєстровані в ЄРДР):

направлено до суду з об-
винувальними актами 214 
кримінальних проваджень;

• по 445 кримінальним про-
вадженням прийнято рішення 
про закриття відповідно ст.284 
ч.1 п.1 та п.2 Кримінального про-
цесуального кодексу України;

• по 204 кримінальним 
провадженням оголоше-
но підозру про вчинен-
ня злочину 145 особам;

• у залишку 
кримінальних проваджень 
(не прийнятих рішень) – 804.

Станом на 31 грудня 2017 
року, у розшуку перебувало 13 
злочинців, 3 особи, з яких ухи-
лялися від відбування покарання 
непов’язаного із позбавленням 
волі та 1 безвісти зникла особа. 
За звітний період розшукано 10 
злочинців, залишок становить 13.

Хмільницьким ВП проводилася 
робота щодо  профілактики, вияв-
лення  правопорушень. За звітний 
період всього складено 6028 
адміністративних протоколів. Ви-
явлено 155 фактів порушення осо-
бами правила адміністративного 
нагляду (187 КУпАП). Виявлено 

та задокументовано 304 фак-
ти насильства в сім’ї (173-2 
КУпАП), невиконання батьками 
батьківських обов’язків (184 КУ-
пАП) – 45 фактів,  по 178 КУпАП 
складено 819 адміністративних 
протоколів, 173 КУпАП – 127, 
дрібне викрадення чужого майна 
ст. 51 КУпАП – 18 шт., перевищен-
ня водіями транспортних засобів 
швидкості руху, невиконання 
сигналів регулювання дорожньо-
го руху, порушення правил пере-
везення людей та інших правил 
дорожнього руху ст. 122 КУпАП 
– 1996; порушення водіями пра-
вил дорожнього руху, що спричи-
нило пошкодження транспортних 
засобів, вантажів, шляхів, шля-
хових споруд чи іншого майна ст. 
124 КУпАП – 93; керування транс-
портними засобами особами, які 
не мають права керування, або 
водіями, які не мають при собі 
чи не пред`явили для перевірки 
відповідних документів ст. 126 
КУпАП – 310; керування транс-
портними засобами або суднами 
особами, які перебувають у стані 
сп`яніння ст. 130 КУпАП – 148.

З метою профілактики та по-
передження скоєння кримінальних 
правопорушень, в тому числі в 
публічних місцях, на підставі про-
веденого аналізу, відповідно до  
щодобових розстановок на охо-
рону публічної безпеки та по-
рядку заступає 2 групи реагу-
вання патрульної поліції ( по 3 
співробітники в одному екіпажі), а 
також в задіюється наряд ДСО.  На 
вихідні та святкові дні до несення 
служби із забезпечення охорони 
публічної безпеки та порядку залу-
чаються співробітники підрозділів 
та члени громадського формуван-
ня (2-3 особи). Контроль за несен-
ням служби нарядами з охорони 
публічної безпеки та порядку на 
маршрутах патрулювання прово-
диться як відповідальними, так і 
керівництвом Хмільницького ВП.

Структура та динаміка 
злочинності

Всього за звітний період без 
урахування закритих кримінальних 
проваджень зареєстровано 325 
кримінальних правопорушень.

Резонансні провадження
Умисне вбивство
12.12.2016 року громадянин К., 

перебуваючи поблизу кафе «Ста-
ра Фортеця», зустрівся із громадя-
нином М., про що попередньо до-
мовився з останнім по телефону. 
Під час розмови, яка переросла 
у сварку, між останніми виникла 
бійка і, як наслідок, підозрюваний 
рукою, використовуючи знайдений 
поруч камінець із гострими кутами, 
наніс потерпілому множинні удари 
в потиличну частину голови, спри-
чинивши тілесні ушкодження, від 
яких останній помер на місці події. З 

метою приховання вчиненого зло-
чину підозрюваний помістив тіло 
в багажне відділення автомобіля, 
який належав постраждалому, 
та направився до затоплено-
го недіючого гранітного кар’єру, 
що розташований на території 
Голодьківської сільської ради та 
зіштовхнув автомобіль, у багаж-
ному відділенні якого знаходилось 
тіло загиблого, з обриву у воду.

16.01.2017 року з водой-
ми затопленого кар’єру, з-під 
льодової покрівлі було вилучено 
автомобіль, у багажному відділенні 
якого знаходилося тіло померлого 
з ознаками насильницької смерті.

У ході досудового розслідування 
особу зловмисника встановлено 
співробітниками Хмільницького 
ВП та розслідування цього 
кримінального провадження дору-
чено СУ ГУНП у Вінницькій області. 

Розбійний напад
10.01.2017 року, за поперед-

ньою змовою двома жителями м. 
Хмільник  вчинено розбійний на-
пад.  Зловмисники заздалегідь 
підготували  молоток, знаючи 
маршрут руху та розпорядок дня 
потерпілого, прийшли на вулицю 
де проживає останній та поча-
ли його очікувати. Дочекавшись 
потерпілого один із зловмисників 
дістав із рукава заздалегідь заго-
товлений молоток, підійшов зза-
ду та наніс йому удар металевою 
частиною молотка по голові, після 
чого підняв пакет, який випав із 
рук потерпілого, де знаходилися 
грошові кошти, та почали  втікати.

У ході досудового розслідування 
особу зловмисників встановлено 
співробітниками Хмільницького 
ВП та розслідування цього 
кримінального провадження дору-
чено СУ ГУНП у Вінницькій області.

Хабарництво
5.06.2017 року у 

Хмільницькому відділенні поліції 
задокументовано факт дачі ха-
бара слідчому двома вихідцями 
Полтавщини. Поліцейський 
відмовився «вирішити питання» 
по кримінальному провадженню 
за півтори тисячі доларів США та 
повідомив начальника підрозділу. 
У результаті спроба хабара була 
задокументована поліцейськими 
Хмільницького відділення поліції.

Надзвичайна ситуація в 
с.Сальник Калинівського району

26.09.2017 року, близько 
22.00 години, особовий склад 
Хмільницького відділення поліції 
було піднято по тривозі, у зв’язку 
з надзвичайною ситуацією, 
що відбулася в с. Сальник 
Калинівського району. Було сфор-
мовано оперативний штаб та 
створено 7 мобільних груп, які 
цілодобово здійснювали патру-
лювання вулиць м. Хмільник та 
Хмільницького району. Регулю-

вали дорожній рух, а також допо-
магали мешканцям Калинівського 
району розміститися у місцях 
тимчасового притулку. Також 
поліцейських Хмільницького 
ВП було задіяно на охорону 
публічної безпеки в с. Сальник 
Калинівського району та виявлен-
ня вибухонебезпечних предметів.

Безвісті зникла
24.11.2017 року до чергової ча-

стини Хмільницького ВП надійшло 
повідомлення, що у Хмільнику 
зникла неповнолітня дівчина. 
Вранці вона пішла з дому та 
більше не повернулася. У ході про-
ведення оперативно – розшукових 
дій було встановлено, що студент-
ка ліцею вирушила в Миколаївську 
область до хлопця, з яким їй забо-
ронили зустрічатися рідні.  Більше 
тижня поліцейські розшукували 
дівчину – перевіряли розважальні 
заклади, кафе, бари, орендовані 
квартири, готелі Миколаєва. 
Невдовзі дівчину в одному з про-
дуктових магазинів міста впізнали 
небайдужі перехожі та повідомили 
поліцію. Працівники ювенальної 
превенції повернули дівчину до-
дому та провели з батьками і ди-
тиною роз’яснювальну роботу.

Незаконний обіг наркотиків
За звітний період Хмільницьким 

ВП до єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесено 35 фактів 
незаконного обігу наркотиків, з 
них: ст. 307 (незаконне вироб-
ництво, виготовлення, придбан-
ня, зберігання, перевезення, пе-
ресилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів) КК України – 7 фактів, 
ст.309 – 17 (незаконне вироб-
ництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення чи пере-
силання наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів 
без мети збуту), ст.310  (посів або 
вирощування снотворного маку 
чи конопель) – 4, ст. 311 (незакон-
не виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезен-
ня чи пересилання прекурсорів) 
– 4, ст. 317 (організація або утри-
мання місць для незаконного 
вживання, виробництва чи виго-
товлення наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх 
аналогів) – 3. Також працівниками 
Хмільницького ВП при проце-
суальному керівництві місцевої 
прокуратури було здійснено 
близько 40 санкціонованих 
обшуків:  припинено діяльність 
нарколабораторії; затримано 
місцевого жителя при спробі збу-
ту особливо небезпечного нар-
котичного засобу – амфетаміну. 

За звітний період затрима-
но 4 місцевих жителів, трьом із 
яких обрано міру запобіжного 
заходу «Домашній арешт», 
а одного взято під варту.

ЗВІТУЄ ХМІЛЬНИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
На виконання розпорядження міського голови від 22.12.2017р. за №507 “Про Порядок 

оприлюднення інформації про діяльність Хмільницького відділення поліції”, враховуючи 
необхідність інформування жителів міста про стан правопорядку та заходи, які вживаються 
щодо попередження правопорушень, Хмільницьке відділення поліції Калинівського відділу ГУНП 
у Вінницькій області надає звіт про діяльність відділення поліції у 2017 році.

ПРАВОПОРЯДОК У МІСТІ
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БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

Привітайте 
іменинників!

 КОРНІЙЧУК Олександр Петрович (01.02)
 інспектор з благоустрою міста відділу житлово-
 комунального господарства управління житлово-
 комунального господарства та комунальної     
 власності міської ради
 КОСЕНКО Олександр Васильович (04.02)
 головний  спеціаліст відділу земельних      
 відносин міської ради (04.02)
 ПЕРЕСУНЬКО Тетяна Петрівна (15.02)
 провідний спеціаліст відділу прогнозування і   
 залучення інвестицій управління економічного 
 розвитку та євроінтеграції міської ради
 ДОРОГАН Вікторія Володимирівна (15.02)
 головний спеціаліст відділу ведення реєстру     
 територіальної громади міської ради
 МОРОЗ Анатолій Анатолійович (15.02)
 депутат міської ради 7 скликання 
 ЦЮНЬКО Оксана Василівна (16.02)
 провідний спеціаліст юридичного відділу міської   
 ради
 ВОЗНЮК Надія Андріївна (17.02)
 прибиральниця загального відділу міської ради   
 ТИХОНОВ Володимир Володимирович (17.02)
 депутат міської ради 7 скликання 
 ОКОЛОДЬКО Олександр Павлович (20.02)
 депутат міської ради 7 скликання 
 ОЛІЙНИК Олександр Анатолійович (21.02)
 начальник служби містобудівного кадастру     
 управління містобудування та архітектури 
 міської ради 
 ЯКУБІВСЬКА Валентина Василівна (21.02)
 провідний спеціаліст відділу земельних відносин   
 міської ради 
 ПРОКОПОВИЧ Ольга Дмитрівна (24.02) 
 начальник загального відділу міської ради

ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЕЗЕННЯ ТВП 
ВИЗНАЧИВ КОНКУРС

НЕ ОТРИМУЄШ АЛІМЕНТИ? 
Як оформити аліменти за взаємною згодою?

Один із батьків може подати заяву за своїм місцем 
роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про нарахуван-
ня аліментів на дитину, вказавши розмір та строк. За-
ява подається особою, яка буде сплачувати аліменти, 
а не особою, на користь якої сплачуються аліменти. 
Аліменти відраховуються не пізніше триденного строку 
від дня, встановленого для виплати заробітної плати, 
пенсії, стипендії.
У яких випадках слід звертатися до суду?

У разі неможливості досягнення між батьками угоди 
про добровільне відрахування, кошти на утримання ди-
тини можуть бути присуджені за рішенням суду. 
Що робити, якщо один із батьків не платить 
аліменти добровільно?

Якщо боржник працює або отримує інші доходи, стя-
гувач може самостійно надіслати виконавчий документ 
за місцем роботи боржника або отримання ним пенсії, 
стипендії та інших доходів із заявою про здійснення 
відрахування аліментів, або направити виконавчий до-
кумент до органу державної виконавчої служби чи при-
ватного виконавця за місцем проживання, перебуван-
ня, роботи боржника або за місцем знаходження його 
майна для виконання рішення в примусовому порядку.

Відповідно до рішення виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради від 
05.12.2017р. за №445  у період з 11 груд-
ня 2017року по 15 січня 2018 року прово-
дився конкурс із визначення виконавця 
послуг з вивезення твердих побуто-
вих відходів на території міста Хмільника. 

До конкурсної комісії надійшло 
два конверти з конкурсними 
пропозиціями для участі у конкурсі з 
визначення виконавця послуг із виве-
зення твердих побутових відходів на 
території міста Хмільника від наступних 
претендентів - комунальних підприємств:

1 . К П « Х м і л ь н и к к о м у н с е р в і с » 
(м.Хмільник вул. Пушкіна, 107а) із за-
пропонованою вартістю послуг із ви-
везення твердих побутових відходів:

-26,32 грн. – для населення та бюджет-
них установ за 1 м.куб.;

-32,26 грн. – для інших споживачів за 1 
м.куб.

2.КП«Хмільницька житлово-
експлуатаційна контора» 
(м. Хмільник, вул. Чайковського,17) із 
запропонованою вартістю послуг із ви-
везення твердих побутових відходів: 

-6,87 грн. з 1 особи в місяць – для ба-
гатоквартирних будинків (6,87 грн.*12 міс. : 
1,39 = 59,31 грн. за 1 м.куб);

-7,28 грн. з 1 особи на місяць – для 
будинків приватного сектору з присадиб-
ною ділянкою (7,28 грн.*12 міс. : 1,47 = 
59,43 грн. за 1 м.куб);

-60,85 грн. за 1 м.куб. – для бюджетних 
установ;

-71,92 грн. за 1 м.куб. – для інших.
У результаті розкриття конвертів із 

конкурсними пропозиціями та перевірки 
наявності усіх документів комісія виз-
начила виконавцем послуг із вивезення 
твердих побутових відходів на території 
міста Хмільника Комунальне підприємство 
«Хмільниккомунсервіс» строком на 
п’ять років з 1 квітня 2018 року із 
запропонованою вартістю послуг із ви-
везення твердих побутових відходів:

-26,32 грн. – для населення та 
бюджетних установ за 1 м.куб.;

-32,26 грн. – для інших 
споживачів за 1 м.куб.

З урахуванням зазначеного, звертаємо 
увагу жителів багатоповерхових жит-
лових будинків на те, що, починаю-
чи з 1 квітня 2018 року послугу 
з вивезення твердих побутових 
відходів (збирання, зберігання, пере-
везення та захоронення) буде виведе-
но зі структури тарифів на послуги 
з управління багатоквартирним будинком.

Тому переконливо рекомендуємо 
хмільничанам – жителям ба-
гатоквартирних будинків 
звернутися до Кому-
нального підприємства 
«Хмільниккомунсервіс» (м. 
Хмільник,вул. Пушкіна, 107) для 
укладення договорів на вивезення 
твердих побутових відходів. 

Довідкова інформація за тел.: 
2-25-51. 

Відповідно до постанов Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2017 року 
№ 300 (набрала чинності з 01.05.2017р.) 
та від 18.08.2017р. №609 (набрала 
чинності з 19.08.2017р.) внесено зміни 
до Положення про порядок призначен-
ня та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг, придбання скра-
пленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива (надалі - Положення). 

Згідно з п.20 Положення надан-
ня раніше призначеної субсидії 
припиняється за поданням житлово-
експлуатаційних організацій, якщо гро-
мадянин, якому призначено субсидію, не  
сплачує вартість фактично спожитої по-
слуги  з урахуванням  розміру  призначеної  
субсидії з  місяця, в якому надійшло таке 
подання (за винятком випадків, пов’язаних 
із затримкою виплати заробітної пла-
ти, пенсії тощо, яка підтверджується  

відповідними документами). 
Подання надається до управління 

праці та соціального захисту населення 
міської ради зазначеними організаціями 
до 10 числа місяця, що настає за 
місяцем, в якому виникли такі обставини.

У січні 2018 року в установлений 
термін до управління надійшло подан-
ня від СО «Хмільницькі мережі» ПАТ 
«Вінницяобленерго», що містить 18 
осіб боржників – одержувачів житлової 
субсидії, щодо яких згідно з чинним зако-
нодавством буде розглянуто питання про 
припинення раніше призначеної субсидії.

Одночасно повідомляємо, що гро-
мадяни, яким призначено субсидію для 
відшкодування витрат на оплату жит-
лово-комунальних послуг,  зобов’язані  
щомісяця сплачувати   вартість  фак-
тично  спожитої  послуги   з урахуван-
ням  розміру  призначеної  субсидії 
(відповідно до п.15 абз.3 Положення)..

ЗАБОРГУВАЛИ ЗА ОПЛАТУ ПОСЛУГ – 
СУБСИДІЯ БУДЕ ПРИПИНЕНА

ВАРТО ЗНАТИ

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, 
ЖИТЕЛІВ МІСТА! 

Для поліпшення орієнтації на місцевості житлової забудови працівників підприємств 
інженерного забезпечення, служб пожежного нагляду, поліції, сімейних лікарів та 
швидкої медичної допомоги, на виконання рішень міської ради, розпоряджень міського 
голови про перейменування вулиць і провулків міста, а також рішень виконкому міської 
ради про впорядкування нумерації забудови на окремих вулицях і провулках, відповідно 
до Правил благоустрою міста Хмільника рекомендуємо встановити на фасаді 
житлового будинку (об’єкта нерухомого майна) табличку із наймену-
ванням нової назви вулиці (провулка) або новим порядковим номером.


