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    • ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

ЗМІНЕНО АДРЕСУ ВИБОРЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від  27 лютого 2019 

року №397 «Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 
квітня 2012 року №66» ЗМІНЕНО адресу приміщення для голосування та адресу 
приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці №051656 у місті Хмільнику.

ВАЖЛИВО: приміщення для голосування та адреса дільничної виборчої 
комісії виборчої дільниці, що в попередні виборчі періоди перебувала за місцем 
розташування ВАТ “Хмільницьке АТП 10511», знаходиться по вул. Столярчу-
ка, 23 (приміщення Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи)!!!

Межі цієї виборчої дільниці: вул.Василя Порика, вул.Вишнева, вул.Вінницька, 
вул.Волошкова, вул.Вузькоколійна: 9–36А; вул.Гагаріна, вул.Давида Копиці, вул.
Елеваторна, вул.Івана Богуна, вул.Івана Франка, вул.Кармелюка: 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57–57А, 59, 62–90; вул.Лермонтова, вул.Лізи Чайкіної, вул.Набе-
режна, вул.Олега Кошового, вул.Ольги Кобилянської, вул.Панаса Мирного, вул.
Привокзальна, вул.Робітнича, вул.Руданського, вул.Сидориська, вул.Сонячна, 
вул.Східна, вул.9Січня, пров.Івана Франка, пров.Лермонтова, пров.2 Івана Богуна.

Визволителям рідного 
краю присвячується

Представники місцевої влади на чолі 
з міським головою Сергієм Редчиком ра-
зом із депутатським та громадським ак-
тивами здійснили об’їзд меморіальних  
місць періоду Другої світової війни. 

Учасники заходу поклали квіти до 
підніжжя пам’ятників та обелісків, із 
пам’яттю в серці та з вірою у мирне 
майбутнє України вклонилися мужнім 
захисникам – переможцям нацизму. 

Цього ж дня в Будин-
ку культури відбувся урочисто-
пам’ятний захід  «Визволителям 
рідного краю присвячується». 

До хмільничан  із пам’ятною промо-
вою звернувся міський голова Сергій 
Редчик: «Нам, нащадкам волелюб-
них поколінь переможців, вдячним 
синам і донькам Українського роду, 
повік не забути, яким героїчним 
чином здобувалася перемога над 
ворогом! У нашій пам’яті по-

стають роки героїчної звитя-
ги, уславлені подвигом хоробрих 
воїнів, укріплених ратною працею, 
омитих сльозами віри в перемогу».  

Сергій Борисович шанобливо звер-
нувся до хмільничан  –  учасників бойових 
дій Другої світової війни, повідомивши 
про те, що напередодні мав можливість 
привітати їх та поспілкуватися  з 
ними за домашньою адресою. 

- Наші дідусі, прадіди, 
Хмільницькі герої! Як хвилююче 
й водночас стійко Ви приймали 
вітання, зворушливо й гордо пода-
ючи натруджену руку вдячності за 
увагу й пам’ять! Яким міцним було 
ваше вітальне рукостискання, все-
охоплюючими – спогади про війну, 
щирими й теплими - батьківські 
обійми. Це були особливі емоції, 
їх життям не відтворити.  

продовження стор.2

18 березня жителі Хмільницької громади пам’ятним 
чином вшанували визволителів рідного краю з на-
годи 75-ї річниці визволення міста та району від на-
цистських загарбників

ДО ХМІЛЬНИКА - ЗА 
ДОСВІДОМ

    • БЮДЖЕТНА ПРОЗОРІСТЬ

Зустріч відбулася в конференц-
залі міської ради. Розпочав 
спілкування із учасниками на-
вчального візиту міський голова 
Сергій Редчик, який ознайомив 
гостей із туристичним та оздоров-
чим потенціалом міста-курорту.

Зокрема, міський голова зосе-
редив увагу на значимих проектах 
соціального спрямування, серед 
яких – відповідальне впроваджен-
ня ініціативи ООН (ЮНІСЕФ) «Гро-
мада, дружня до дітей та молоді».

Також Сергій Борисович 
розповів, що у громаді розробляється 
План дій сталого енергетичного 
розвитку – так звана «енергетич-
на стратегія» міста і пріоритетно 
впроваджуються заходи на вико-
нання Загальнодержавної цільової 
програми «Питна вода України».   

Про застосування принципів 

публічності та прозорості бюджетного 
процесу на прикладі міста обласного 
значення Хмільник поінформувала 
начальник фінансового управління 
міської ради Тетяна Тищенко.

Тетяна Петрівна розповіла, 
що Хмільницька міська рада із 
2015 року має затверджений бюд-
жетний регламент, на виконан-
ня якого громаді щороку презен-
тують проект бюджету міста на 
етапі підготовчого планування.

Повідомлено і про те, що 

виконавчі органи міської ради, 
бюджетні установи, комунальні 
підприємства міста підтримують 
і застосовують у роботі платфор-
му – Е-дата, Прозорро – публічні 
закупівлі, Прозорро – продажі, прак-
тики візуалізації місцевого бюд-
жету «Відкритий бюджет» тощо.

продовження стор.2.

21 березня, у рамках навчального візиту Вінницького 
відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого 
самоврядування», Хмільницьку громаду відвідали 
представники об’єднаних територіальних громад із 
Херсонської, Чернівецької та Тернопільської областей.
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початок на стор.1
- Я пишаюся Вами, воїнами-
визволителями, і знаю напевне, що 
Ваше хоробре серце усіма думками 
там, на  східних кордонах Вкраїни, 
що Ваш героїчний подвиг щораз 
гартує духом перемоги нинішніх 
захисників – ваших онуків. Ви пере-
могли! Ми переможемо!», -  сказав 
міський голова у своїй пам’ятній промові.  

Із визначною датою у життєписі рідного 
краю громаду привітали вихованці Цен-
тру дитячо-юнацької творчості, таланови-
то представивши літературно-мистецьку 
композицію «Листи, обпалені війною». 

Пам’ятним музичним подарунком 
для учасників заходу стала пісня «При-
йми солдат уклін земний…», яку непере-

вершено виконав Василь Шлапак. Під 
супровід цієї пісенної композиції на екрані 
закарбувалися прізвища хмільничан, які 
загинули у Другій світовій війні. 

Історичний екскурс тогочасних подій 
відтворила Наталія Пацанівська, в.о. 
директора КЗ «Історичний музей міста 
Хмільника», яка повідомила:

«Бої за визволення Хмільницького 
краю тривали з 11 по 18 березня. 
Скрізь було заміновано, земля стов-

пами стояла від вибухів, було дуже 
багато поранених. Після рукопашно-
го бою Хмільник був повністю визво-
лений від нацистських загарбників. У 
боях за місто загинули 156 воїнів 71-ї 
та 276 стрілецьких дивізій». 

До учасників пам’ятного зібрання 
звернувся заступник військового комісара 
Хмільницького об’єднаного військового 
комісаріату капітан  Андрій Франчук, 

який подякував ветеранам-воїнам Другої 
світової за відданість Батьківщині, поба-
жав захисникам України на сході держави 
перемоги над ворогом, миру в Україні. 

Хмільничани вшанували пам’ять по-
леглих у війні хвилиною мовчання. 

Захід супроводжувався вокальними та 
поетичними виступами юних талантів та 

знаних солістів рідного краю. Їхні ліричні 
присвяти утверджували одвічну мрію 
українського народу та цивілізованого 
світу  – щоб у мирі, злагоді й добробуті 
жити,  без війни, втрат і страждань. 

Тому й такою очікуваною на схвальні 
оплески стала фінальна пісня «Діти за 
мир в усьому світі». 

Завершився захід спільним виконан-
ням Державного Гімну України та Гімну 
міста Хмільника. 

початок на стор.1 
Начальник фінансового 

управління міської ради за-
значила про те, що прозоре 
відчуження об’єктів комунальної 
власності міста через портал 
«Прозоро ПРОДАЖІ» дозволи-

ло залучити до бюджету розвит-
ку Хмільника у 2018 році – майже 
900 тис. грн., а за період січня-
лютого 2019 року –  4,2 млн. грн.

Також наголошено і про щотиж-

неве оприлюднення коштів міського 
бюджету на офіційному веб-сайті 
міста. Ця ініціатива, за словами 
доповідачки, стала можливою й 

системно впроваджується в рам-
ках реалізації проекту «Міський 
бюджет – бачу, розумію, контро-
люю» у партнерській співпраці 
міської ради з ГО «ПРАВО».  

Учасники навчання скористали-
ся нагодою та поставили запитан-

ня щодо бюджетної політики міста.
По завершенні теоретичної 

частини заходу гості відвідали 
із оглядовою екскурсією сквер 
«Гармонія» на території управління 

праці та соціального захисту насе-
лення міської ради та ознайомили-
ся із оздоровчою інфраструктурою 
санаторію «Радон»  АП НВП «Візит».

    • ПАМ’ЯТНІ ДАТИ     • БЮДЖЕТНА ПРОЗОРІСТЬ
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    • ГРОМАДІ РОЗ’ЯСНЮЄМО     • ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ
201810292030 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

1. Планована діяльність
Річка Південий Буг, належить до числа вели-

ких річок басейну Чорного моря і є найбільшою, ба-
сейн якої повністю розташований у межах України.

Ділянка річки Південний Буг, де 
передбачені заходи по очистці русла від му-
лових наносів, находиться на землях м. 
Хмільник та Хмільницького району (на землях 
Лелітської, Великомитницької, Голодьківської, 
Соколівської сільських рад) Вінницької області.

Загальна протяжність очистки річки 
Південий Буг -7,3 км., від очисних спо-
руд м. Хмільник до водозабірної станції КП 
«Хмільник водоканал» (вище на 300м), а саме:

по лівому березі ділянка річки Південний 
Буг розташована на землях м. Хмільник до-
вжиною - 5,5 км. та сільських рад: Соколівської 
-1,1 км., Великомитницької - 0,7 км;

по правому березі ділянка річки Південний 
Буг розташована на землях м. Хмільник довжи-
ною - 4,0 км. та сільських рад: Лелітської - 0,5 
км., Голодьківської - 1,0 км., Соколівської -1,8 км.

Ділянка розчистки починається з 653 км 
від гирла р.Південний Буг. Водозбірна пло-
ща складає 4100 км2, довжина річки 153 км.

Переважна ширина річки 15-25 м, в місці 
розчистки 25-30 м. Глибина на плесах 1-2 
м. Швидкість течії становить 0,05-0,2 м/с.

В ході відновлення сприятливого 
гідрологічного режиму річки Південний Буг проек-
том визначено необхідний переріз русла для про-
пуску розрахункових витрат 1% забезпечення.

Розчистка русла від мулових наносів дозво-
лить зменшити явища заболоченості та покра-
щить мікроклімат та санітарно-гігієнічний стан.

В географічному відношенні на даній території 
виділяються плато, схили плато, долини сучасних 
річок з надзаплавними терасами, балки та яри.

Абсолютні відмітки поверхні на 
ділянках території, що досліджується, 
змінюються від 244,50 до 248,10 м.

Кількість місць складування намулу та 
осаду (мулових майданчиків) становить - KN-
1-KN-21. Ділянки для відвалів грунта при 
розробці укосів вздовж прибережної захисної 
смуги р.Південний Буг становить 20 метрів.

Плановою діяльністю передбачена очист-
ка річки земснарядом в акваторії річки глиби-
ною більше 0,5 м та екскаватором з берега в 
прибережній мілководній зоні. Даний метод до-
зволить влаштувати первинне обвалування карт 
намиву. Комплекс заходів по очистці русла дозво-
лить відновити гідрологічний режим річки. Після 
виконання очисних робіт передбачено благоустрій 
порушених берегів з розгортанням карт нами-
ву, плануванням та посівом багаторічних трав.

Загальний об’єм розчистки річки Південний 
Буг від мулових наносів становить - 264 066 
тис. м3, площа під карти намиву - 42,3 га.

2. Суб’єкт господарювання
Управління житлово-комунально-

го господарства та комунальної власності 
Хмільницької міської ради. 22000, м. Хмільник, 
вул. Столярчука, 10, код ЄДРПОУ 26287105

Контактна особа: начальник управління 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності Хмільницької міської 
ради - Сташок Ігор Георгійович (04338)-2-02-78.

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Департамент агропромислового розвит-
ку, екології та природних ресурсів Вінницької 
облдержадміністрації 21100, м. Вінниця, 
вул. Соборна, 15А, код ЄДРПОУ 41450233.

Контактна особа: головний спеціаліст 
відділу природних ресурсів, екологічної ек-
спертизи та поводження з відходами Лісовенко 
Олена Віталіївна, тел.(0432)67-08-20, e-mail:
vineco@ukr.net.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої 
діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля у яко-
му визначено допустимість провадження такої

планової діяльності (ч.1 ст.11 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»), що видається

Департаментом агропромисло-
вого розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької облдержадміністрації.

Рішення Хмільницької міської 
ради відповідно до Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів».

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів з моменту 
офіційного опублікування цього оголошен-
ня та надання громадськості доступу до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 
3 квітня 2019 року об 11.00 год. у приміщенні 

Хмільницької міської ради за адресою: 
22000, м, Хмільник, вул. Столярчука, 10.

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Департамент агропромислового роз-
витку, екології та природних ресурсів 
Вінницької облдержадміністрації 
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15А.

Контактна особа: головний спеціаліст відділу 
природних ресурсів, екологічної експертизи та по-
водження з відходами Лісовенко Олена Віталіївна, 
тел. (0432) 67-08-20, e-mail: vineco@ukr.net.

7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 
до якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент агропромислового розвит-
ку, екології та природних ресурсів Вінницької

облдержадміністрації 21100, 
м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а.

Контактна особа: головний спеціаліст 
відділу природних ресурсів, екологічної ек-
спертизи та поводження з відходами Лісовенко 
Олена Віталіївна, тел. (0432) 67-08-20, ф. 
(0432) 67-08-39, e-mail: vineco@ukr.net.

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку громадсь-
кого обговорення, зазначеного у абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності в тому числі додатки.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цьо-
го оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

Управління житлово-комунального господар-
ства та комунальної власності Хмільницької міської 
ради. 22000, м. Хмільник, вул. Столярчука, 10.

Департамент агропромислового розвит-
ку, екології та природних ресурсів Вінницької 
облдержадміністрації 21100, м. Вінниця, вул. Со-
борна, 15А.

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збиран-

ня та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

ЯК СТВОРИТИ ВУЛИЧНИЙ АБО 
БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ

Органи самоорганізації населення (ОСН) є важливим 
самостійним елементом системи місцевого самовряду-
вання, які об’єднують громадян за територіальним прин-
ципом і представляють усіх громадян певної території. 
Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети 
мікрорайонів, районів у містах, сільські, селищні комітети. 

У Хмільнику з його 228 вулицями з провулками та 96 багатоквартирними 
будинками існує практика створення лише вуличних та будинкових комітетів. 
На сьогодні в місті вже створено 169 ОСН, з них - 61 будинковий і 108 вуличних 
комітетів. Легалізовано 138 ОСН, з них - 52 будинкових і  86 вуличних комітетів.  

Відповідно до закону ініціатива про створен-
ня таких комітетів має виходити від самих мешканців. 

Як створити вуличний або будинковий комітет?
КРОК 1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення 

до міської ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем 
проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не 
менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

На загальних зборах (конференції) жителів за місцем прожи-
вання обирається ініціативна група, члени якої будуть представля-
ти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у міській раді. 

Перед початком зборів ініціативна група проводить реєстрацію 
присутніх на зборах чи конференції шляхом складання списку присутніх 
із зазначенням: прізвища, імені та по батькові, року народження, 
серії та номеру паспорта, місця проживання. Збори чи конференція є 
правомірними, якщо в їх роботі бере участь, або є представленою не 
менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. 
Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

Ініціативна група подає до міської ради заяву про створення органу 
самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем 
проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення 
із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного ОСН, а також 
список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із 
зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номе-
ра паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції).

Дозвіл на створення органу самоорганізації населення на 
території Хмільницької міської ОТГ надається міською радою. 

Міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення орга-
ну самоорганізації населення, якщо ініціювання створення ОСН було 
здійснено з порушенням вимог, встановлених законом. Рішення міської 
ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації 
населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

Після того, як міська рада надала дозвіл на ство-
рення органу самоорганізації населення,  мож-
на переходити до наступного етапу – обрання його складу.

КРОК 2. Орган самоорганізації населення обирається зборами 
(конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного 
виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних 
підставах проживають на відповідній території. Закон передбачає проведен-
ня таємного голосування за персональний склад органу самоорганізації на-
селення. Проте, чинне виборче законодавство України не передбачає проце-
дури дотримання таємниці голосування під час проведення виборів до ОСН. 
Тому це питання повинне бути вирішене регламентом зборів (конференцією).

Право голосу на виборах мають жителі, які досяг-
ли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не ма-
ють права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. 

Загальний склад ОСН визначається зборами (конференцією) жителів за 
місцем проживання. Орган самоорганізації населення обирається у складі 
керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Об-
раними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше полови-
ни голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

Після обрання ОСН уповноважені представники зборів (конференції) 
жителів за місцем проживання проводять його легалізацію. Легалізація 
ОСН є обов’язковою і здійснюється шляхом подання до реєструючого 
органу заяви з необхідним пакетом документів для реєстрації орга-
ну самоорганізації населення  (у разі створення юридичної особи) або 
письмове повідомлення виконавчого комітету міської ради про заснуван-
ня вуличного//будинкового комітету (без створення юридичної особи).

З дня прийняття рішення про реєстрацію або 
відповідного рішення виконавчого комітету міської ради ву-
личний або будинковий комітет вважається легалізованим.

При цьому варто зазначити, що одного бажання мешканців керу-
вати розвитком території замало. Адже йдеться і про готовність бра-
ти на себе відповідальність. Тому надзвичайно важливо віднайти тако-
го лідера на території вулиці чи будинку, який поведе за собою людей. 
Віднайти таку людину – це вже половина справи для мінігромади. 

Механізм створення ОСН, передбачений Законом України «Про ор-
гани самоорганізації населення», на перший погляд здається не зовсім 
простим. Однак, наведені вище статистичні дані свідчать про те, що він 
цілком здійснений. Тим паче, що довідки від голів вуличних та будинкових 
комітетів  необхідні при наданні окремих пільг громадянам, видів допо-
мог та призначенні субсидій. Тож, хмільничани, ініціюйте, визначайтеся та 
обирайте! А ми готові всебічно сприяти усім, хто виявить таку ініціативу. 

З питань щодо надання допомоги у створенні ОСН  
хмільничанам радимо звертатися до відділу організаційно-
кадрової роботи міської ради (4 поверх, каб.№403, 405).



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

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у
відділі інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю міської ради
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       МОЄ МІСТО
                   ХМІЛЬНИК №3 березень 2019р.

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

АКТУАЛЬНО

    • ВИПЛАТИ ВЕТЕРАНАМ ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 
 МЕЛЬНИК Ірина Петрівна (03.04)
 головний спеціаліст сектору прийняття заяв та 
 документів відділу адресних соціальних допомог та 
 компенсацій управління праці та соціального захисту 
 населення міської ради
 БЯЛКІВСЬКИЙ Олег Вацлавович (07.04) 
 депутат міської ради 7 скликання
 ШВЕЦЬ Віктор Іванович (10.04)
 старший інспектор з питань праці управління праці 
 та соціального захисту населення міської ради
 БЯЛКІВСЬКА Ольга Валеріївна (13.04)
 головний спеціаліст з питань юридичної та кадрової  
 роботи відділу з питань праці управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради
 ПОЛІЩУК Олександр Володимирович (17.04)
 депутат міської ради 7 скликання 
 ТИМОШЕНКО Ірина Ярославівна (18.04)
 начальник управління праці та соціального захисту 
 населення міської ради 
 КУБРЯК Олександр Васильович (20.04)
 депутат міської ради 7 скликання 
 ЗДЕБСЬКА Ольга Анатоліївна (21.04)
 спеціаліст першої категорії - економіст управління 
 житлово-комунального господарства та  
 комунальної власності міської ради 
 КОНДРАТОВЕЦЬ Ольга Василівна (23.04)
 головний спеціаліст відділу прогнозування і аналізу 
 доходів фінансового управління міської ради
 ЄРОШЕНКО Світлана Степанівна (24.04)
 начальник відділу бухгалтерського обліку, головний  
 бухгалтер міської ради 
 КАЛЬЯНОВА Ніна Володимирівна (27.04)
 в.о. старости Соколівського старостинського округу
 КОРОЛЬ Альона Михайлівна (28.04)
 провідний спеціаліст управління містобудування та  
 архітектури міської ради
 КАЛІНІЧЕНКО Галина Анатоліївна (29.04)
 заступник начальника відділу бухгалтерського  
 обліку та звітності - заступник головного бухгалтера 
 фінансового управління міської ради

    • СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

20 березня Кабінет 
Міністрів прийняв по-
станову «Деякі питан-
ня виплати у 2019 році 
разової грошової допо-
моги, передбаченої зако-
нами України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» 
і «Про жертви нацистсь-
ких переслідувань».

Ухваленим документом 
встановлюються розміри та 
порядок виплати щорічної 
разової грошової допомоги 
до 5 травня учасникам бойо-
вих дій, постраждалим учас-
никам Революції Гідності, 
особам з інвалідністю 
внаслідок війни, учасникам 
війни, особам, які мають 
особливі заслуги перед 
Батьківщиною, та особам, 
на яких поширюється 

чинність Закону України 
«Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захи-
сту», а також жертвам на-
цистських переслідувань.

Отже, щорічну разо-
ву грошову допомогу до 5 
травня у 2019 році перед-
бачено у таких розмірах:

1) особам з інвалідністю 
внаслідок війни та колишнім 
малолітнім (яким на мо-
мент ув’язнення не випов-
нилося 14 років) в’язням 
концентраційних таборів, 
гетто та інших місць при-
мусового тримання, визна-
ним особами з інвалідністю 
внаслідок загального за-
хворювання, трудового 
каліцтва та з інших причин:

I групи – 3 850 гривень;
II групи – 3 400 гривень;
III групи – 2 950 гривень;

2) учасникам бойових 
дій, постраждалим учас-
никам Революції Гідності 
та колишнім неповнолітнім 
(яким на момент ув’язнення 
не виповнилося 18 років) 
в’язням концентраційних 
таборів, гетто, інших місць 
примусового тримання, а 
також дітям, які народилися 
у зазначених місцях при-
мусового тримання їхніх 
батьків, – 1 295 гривень;

3) особам, які ма-
ють особливі заслу-
ги перед Батьківщиною, 
– 3 850 гривень;

4) членам сімей заги-
блих і дружинам (чоловікам) 
померлих осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, дружи-
нам (чоловікам) помер-
лих учасників бойових дій, 
учасників війни та жертв 
нацистських переслідувань, 
визнаних за життя особа-
ми з інвалідністю внаслідок 
загального захворюван-
ня, трудового каліцтва та з 
інших причин, які не одружи-
лися вдруге, – 840 гривень;

5) учасникам війни 
та колишнім в’язням 
концентраційних таборів, 
гетто, інших місць приму-
сового тримання, особам, 
які були насильно вивезені 
на примусові роботи, дітям 
партизанів, підпільників, 
інших учасників боротьби з 
націонал-соціалістським ре-
жимом у тилу ворога – 530 
гривень.

УСТАНОВЛЕНО РОЗМІРИ ГРОШОВОЇ 
ДОПОМОГИ ВЕТЕРАНАМ ДО 5 ТРАВНЯ
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