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Розповсюджується безкоштовно
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  •   ОФІЦІЙНО   •   ПОДІЯ

Шановна громадо!
Чверть століття тому український 

парламент ухвалив історичне рішення. 
28 червня 1996 року «народилася» Кон-
ституція України.

Основний закон країни утвердив од-
вічне прагнення нашого народу жити в 
незалежній, демократичній, соціальній, 
правовій державі.

Документ визначив найціннішим жит-
тя людини, її здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпеку, наділив кож-
ного українця можливістю для самоорга-
нізації, свободи слова та віросповідання.

Я вірю у світле майбутнє своєї країни, 
де панує повага та знання Закону, де ко-
жен громадянин є повноважним господа-
рем на своїй, Богом даній, землі.

Я хочу, щоб ми, українці, відчували міц-
ні корені свого роду, плекали свої ціннос-
ті, берегли свою культуру, мову, землю 
та українську душу.

Шануймо права і свободи, які гаранто-
вані Конституцією України! Пам’ятаймо 
і про обов’язки та норми своєї Конститу-
ції, адже незнання законів, не звільняє від 
юридичної відповідальності.  

Миру нам, мудрості й життєдайної 
сили для розквіту своєї країни!

Добра, злагоди і щастя кожній україн-
ській родині, нашій славній і працьовитій 
Хмільницькій громаді!

З повагою
Міський голова

Микола ЮРЧИШИН 

Конституція – 
це повага та знання 

Закону!

25 червня Хмільницька міська територіальна громада «відпустила» у світ 245 учнів 
одинадцяти класів. У випускному році маємо 22 володарів золотих і срібних медалей,
 здобутих за особливі досягнення у навчанні.

Шкільні урочистості були хвилюючими. У мелодійному вальсі ніжно закружляли  юнаки 
та дівчата. Це було зворушливо й незабутньо.

Щасти вам, юні друзі! Ми завжди пишатимемося вашими успіхами! 

У ритмі свята відзначали випускний

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 Дворецьку Катерину Карлівну  (13.06.1931)
   90-річчя – жительку с.Кривошиї Квашу Єфросинію Федорівну (15.06.1931)
   90-річчя – жителя с.Колибабинці Длужевського Миколу Зіновійовича (17.06.1931)
   90-річчя – жительку с.Порик Бенеру Ніну Федорівну (25.06.1931)
   95-річчя – жительку с.Колибабинці Мамчур Віру Макарівну (07.06.1926)
      Живіть у радості, турботі та любові. 
      Благословенні будьте Богом і людьми!

Фінансове управління Хмільницької міської 
ради працює  з головними розпорядниками ко-
штів  бюджету Хмільницької міської територі-
альної громади щодо складання прогнозу бю-
джету на 2022-2024 роки.

Головним розпорядникам коштів міського бю-
джету направлено основні макропоказники еконо-
мічного і соціального розвитку та особливості скла-
дання розрахунків до прогнозу міського бюджету, 
доведені Міністерством фінансів України.

Такі дані необхідні для організації роботи з під-
відомчими закладами з підготовки  пропозицій до 
прогнозу міського  бюджету на середньостроковий 
період та їх узагальнення.

Цього року прогноз міського бюджету на серед-
ньостроковий період затверджуватиметься вперше.

Його формування буде проведено на підставі 
чинних положень бюджетно-податкового законо-
давства, а також із урахуванням засад та принци-

пів формування бюджетів, які закладені у Бюджет-
ній декларації на 2022 - 2024 роки.

Під час формування видаткової частини бюдже-
тів усіх рівнів на 2022 – 2024 роки буде враховано 
такі прогнозні  розміри мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2022 року – 6 500 грн;
з 01 жовтня 2022 року – 6 700 грн;
з 01 січня 2023 року – 7 176 грн;
з 01 січня 2024 року – 7 665 грн.
Прогнозний посадовий оклад працівника І та-

рифного розряду Єдиної тарифної сітки плануєть-
ся в таких розмірах:

з 01 січня 2022 року – 2 893 грн;
з 01 жовтня 2022 року – 2 982 грн;
з 01 січня 2023 року – 3 193 грн.
Фахівців фінансового управління Хмільницької 

міської ради разом із головними розпорядниками ко-
штів міського бюджету чекає відповідальна робота.

Працюємо над прогнозом бюджету 
до 2024 року
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11 червня під головуванням міського голо-
ви Миколи Юрчишина відбулася позачергова 
13 сесія міської ради 8 скликання. У роботі се-
сії взяли участь 29 депутатів міської ради, які 
розглянули 16 питань.

Для завершення процесу реорганізації сіль-
ських рад шляхом приєднання до Хмільницької 
міської ради депутати затвердили описи майна 
сільських рад та надали дозвіл на списання з ба-
лансів сільських рад майна, що непридатне для 
подальшого використання, втратило свою акту-
альність або своєчасно не було списано.

Затверджено структуру Комунального неко-
мерційного підприємства «Хмільницький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Хміль-
ницької міської ради та Статут Комунальної уста-
нови «Хмільницький трудовий архів» Хмільниць-
кої міської ради у новій редакції.

Місцеві обранці розглянули та підтримали 
внесення змін та доповнень до чинних програм, 
зокрема, що стосуються розвитку житлово-кому-
нального господарства та благоустрою Хміль-
ницької міської територіальної громади, містобу-
дування та архітектури, створення належних умов 
для учасників освітнього процесу, сприяння роз-
витку місцевого самоврядування та партнерських 
відносин. Ухвалено зміни до окремих порядків 
використання коштів місцевого бюджету для за-
безпечення фінансування заходів цих цільових 
програм.

Депутатський корпус погодив зміни до бюдже-
ту міської громади та затвердив договір про між-
бюджетні трансферти між місцевими бюджетами 
у 2021 році.

Депутати підтримали проєкт рішення про за-
твердження проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок на території Хмільниць-
кої міської територіальної громади (територія 
колишніх Куманівецької та Кривошиївської сіль-
ських рад). 

Кворум позачергової 14 сесії, що відбулася 
24 червня, забезпечили 29 депутатів міської 
ради, які розглянули 56 питань.

Першим питанням депутати схвалили проєкт 
Угоди про соціальне партнерство, яка спрямована 
на розвиток соціального партнерства і вирішення 
соціально-економічних потреб Хмільницької місь-
кої територіальної громади.

Депутатський корпус вніс зміни та доповне-
ння до штатних розписів працівників виконавчих 
органів Хмільницької міської ради, затвердив По-
ложення про сектор інформаційних технологій та 
електронного урядування, Положення про сектор 

з питань публічних закупівель Хмільницької місь-
кої ради, а також нову редакцію Положення про 
конкурс на посаду директора закладу загальної 
середньої освіти Хмільницької міської ради.

Хмільницька міська рада взяла до відома звіти 
старост Хмільницької міської територіальної гро-
мади про пророблену роботу у визначених насе-
лених пунктах, які попередньо були заслухані по-
стійною комісією міської ради з питань законності, 
антикорупційної політики, охорони громадського 
порядку, регламенту, соціального захисту насе-
лення та депутатської діяльності.

Затверджено нові міські програми: сприяння 

розвитку місцевого самоврядування та партнер-
ських відносин у Хмільницькій міській територі-
альній громаді на 2022-2024 роки; підтримки сім’ї, 
запобігання та протидії домашньому насильству 
та насильству за ознакою статі, забезпечення рів-
них прав і можливостей жінок та чоловіків, та по-
передження торгівлі людьми Хмільницької міської 
територіальної громади (ТГ) на 2022-2024 роки; 
розвитку культури та туризму Хмільницької місь-
кої ТГ на 2022-2026 роки; сприяння діяльності 
комунальної установи «Хмільницький трудовий 
архів» Хмільницької міської ради на 2022-2026 
роки; поліпшення техногенної та пожежної безпе-
ки об’єктів усіх форм власності на території Хміль-
ницької міської ТГ на 2022-2026 роки; захисту на-
селення і територій Хмільницької міської ТГ у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 
2022-2026 роки; забезпечення захисту прав та за-
конності інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які перебувають 
в складних життєвих обставинах та подолання 
дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-
2026 роки.

Місцеві обранці підтримали внесення змін та 
доповнень до діючих міських програм, зокрема: 
розвитку освіти Хмільницької міської територіаль-
ної громади на 2019-2021 роки; сприяння розвитку 
місцевого самоврядування та партнерських відно-
син у Хмільницькій міській ТГ на 2019-2021 роки.

Були ухвалені рішення про порядки викорис-
тання коштів міського бюджету до нових програм 
та зміни до чинних.

У ході пленарного засідання депутати затвер-
дили акти приймання-передачі майна сільських 
рад та акти прийому-передачі майна, активів 
та зобов’язань комунальних закладів культури 
Хмільницької міської ради.

На сесії були присутні представники трудо-

вих колективів ТОВ «Санаторій «Поділля»» та 
ДП «Клінічний санаторій «Хмільник»». При обго-
воренні проєкту рішення «Про встановлення по-
датку на майно на території Хмільницької міської 
територіальної громади» міський голова Мико-
ла Юрчишин надав слово заступнику директора 
ТОВ «Санаторій «Поділля»» Оксані Романюк, 
яка висловила думку представників трудового 
колективу санаторного закладу про те, що в ни-
нішніх реаліях, враховуючи ситуацію з COVID-19 
та зменшенням кількості відпочиваючих у період 
карантинних обмежень, варто залишити ставку 
податку на майно на рівні 2021 року. Від ДП «Клі-
нічний санаторій «Хмільник»» виступив заступник 
директора Олександр Бартащук, який підтримав 
пропозицію щодо залишення податку на нерухоме 
майно на рівні поточного року та недоцільність під-
няття ставки на майно для санаторних закладів.

Начальник фінансового управління міської 
ради Тетяна Тищенко зауважила, що проєкт рі-
шення розглядався робочою групою, є погоджен-
ня Антимонопольного комітету України та Держав-
ної регуляторної служби України про відповідність 
проєкта чинному законодавству. Звернення та 
пропозиції в період проходження регуляторної 
процедури та обговорення проєкту рішення були 
розглянуті на постійній комісії міської ради з пи-
тань планування соціально-економічного розви-
тку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі 
та послуг, інвестиційної та регуляторної політики.

Проєкт рішення направлений на розгляд місь-
кої ради без зауважень і пропозицій. Відповідно 
до законодавства розмір ставки має не перевищу-
вати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати. У 
2021 році ставка на майно для санаторних закла-
дів становить 0,3%, на 2022 рік становитиме 0,5%.

Депутати підтримали проєкт рішення щодо 
встановлення ставки податку на майно, який 
пройшов усі передбачені законодавством проце-
дури.

Встановлено єдиний податок і туристичний 
збір на території Хмільницької міської територі-
альної громади на 2022 рік.

Створено цільовий фонд розвитку населених 
пунктів Хмільницької міської територіальної гро-
мади.

Депутатський корпус вніс зміни до бюджету 
Хмільницької міської територіальної громади на 
поточний рік.

Три десятки питань стосувалися врегулюван-
ня земельних відносин. Депутати їх розглянули та 
ухвалили рішення.
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25  червня в комунальному закладі «Буди-
нок культури» Хмільницької міської ради  від-
бувся Форум громадських організацій «Змі-
ниТИ свою громаду». Участь у заході взяли  
посадовці та депутати міської ради, старости 
населених пунктів громади та найбільш актив-
ні громадські організації.  

Під час офіційного відкриття заходу міський го-
лова Микола Юрчишин привітав учасників Фору-
му та побажав усім продуктивного діалогу.

Міський голова сказав, що для нього дуже важ-
ливо мати добру комунікацію між владою і гро-
мадою. Адже всіх нас більше об’єднує те, що ми 
хмільничани  і заслуговуємо бути щасливими на 
своїй благодатній землі.

Міський голова підкреслив, що сьогодні ми ра-
зом будуємо спільні цілі, а з ними набуваємо ще 
більшої довіри один до одного. Насправді це дуже 
важливо, адже, коли ми однодумці, то зможемо 
більше зробити корисних справ для своєї грома-
ди.

Слово мав наш гість, менеджер проєкту 
«Впровадження нових форм співпраці влади та 
громадських організацій на місцевому рівні» Ан-
дрій Сільченко.

Пан Андрій подякував Хмільницькій міській 
раді та громадським організаціям за практичний  
досвід співпраці в рамках реалізації проєкту та 
презентував буклет «Як жителі громади можуть 
впливати на прийняття рішень місцевою владою».

Буклет  надрукований в результаті реалізації 
спільного проєкту. Він уміщує успішні кейси Хміль-
ницької громади з питань налагодження співпра-
ці влади і громадських організацій на місцевому 
рівні.

З нагоди успішної реалізації проєкту міський 
голова  вручив  подяки  керівництву проєкту - Пав-
лу Пущенку та Андрію Сільченку.

«Кожен наш шлях – це здобуття нових 
знань та вмінь. Нам приємно, що ми зуміли по-
ділитися тим кращим, що маємо. Водночас ми 
підсилили і свою спроможність в налагоджен-
ні діалогу влади і громади. Це дуже важливо», 
- сказав очільник громади.

Про свої кращі реалізовані  ініціативи мали на-
году розповісти такі місцеві громадські організації:

- Громадське формування з охорони громад-
ського порядку «Народна самооборона» у місті 
Хмільнику та Хмільницькому районі;

- ГО «Народне віче Хмільник»,
- Молодіжний рух UPSTREAM,
- ГО «Туристично-оздоровча Україна»,
- Хмільницька міська організація ветеранів 

України,
- ГО Хмільницьке об’єднання «Інваліди Чорно-

биля та учасники ліквідації Чорнобильської ката-
строфи»,  

- Спілка ветеранів війни в Афганістані у 
м. Хмільнику та Хмільницькому районі,

- ГО «Планета добра»,
- ГО «ПРАВО»,
- ГО «Знай, щоб жити»,
- Спілка учасників АТО міста Хмільника та 

Хмільницького району,
- ГО «Хмільницька організація захисту та допо-

моги особам з інвалідністю»,
- ГО «Хмільницька міська Спілка поляків ім. 

В.Реймонта».
Під час заходу презентовано проєкт Програми 

сприяння розвитку громадянського суспільства 
на 2021-2022 роки.

За роботою у групах сформовано пропозиції 
до заходів Програми.  

Захід відбувся в рамках проєкту «Впрова-
дження нових форм співпраці влади та громад-
ських організацій на місцевому рівні». Цей проєкт 
Хмільницька міська рада реалізує в партнерстві 
з громадською організацією «Спілка «Громадські 
ініціативи України» за сприяння Національного 
фонду підтримки демократії (NED).

Висловлюємо щиру вдячність локальним парт-
нерам Форуму за організаційну та інформаційну 
підтримку заходу:

ГО «ПРАВО», ГО «Туристично-оздоровча Укра-
їна», ГО «Центр аналізу місцевої політики», Мо-
лодіжній раді при Хмільницькій міській раді та 
Молодіжному руху UPSTREAM, колективам КЗ 
«Будинок культури» Хмільницької міської ради,  
Хмільницької бібліотеки для дітей та бібліотеки 
для дорослих.

Дякуємо громадським організаціям за змістов-
ні презентації та висловлюємо сподівання на по-
дальшу продуктивну співпрацю.

ЗміниТИ свою громаду

Жителям громади – про переваги
 фермерських господарств

29 червня міський голова Микола 
Юрчишин провів зустріч із жителями 
міської громади, які можуть бути заці-
кавлені у створенні сімейних фермер-
ських господарств.

На розмову прийшли жителі таких насе-
лених пунктів (сіл): Шевченка, Стара Гута, 
Широка Гребля, Лелітка, Голодьки, Соко-
лова, Лозова, Педоси, Осічок, Думенки.

Заступник начальника управління аг-
роекономічного розвитку та євроінтегра-
ції - начальник відділу розвитку сільсько-
го господарства Лілія Денисюк розповіла 
про можливості державної підтримки для 
розвитку тваринництва, рослинництва, 
бджільництва, садівництва та ягідництва.

Учасники заходу обговорили важли-
вість створення сімейних фермерських 

господарств, сімейних молочних ферм та 
об’єднання їх в Асоціацію.

Серед переваг такого виду діяльності - 
гарантоване збільшення ціни за здачу мо-
лока, можливість отримати племінне стадо 
корів, виготовлення та продаж кормів або 
технологічного супроводу при заготівлі 
власних кормів.

Під час діалогу міський голова запевнив 
селян про підтримку їхніх ініціатив, які сти-
мулюватимуть розвиток місцевої економі-
ки, відродження сільських територій, допо-
можуть створити нові робочі місця.

Жителі громади висловили зацікав-
леність створенням сімейних молочних 
ферм, адже хочуть йти шляхом розвитку 
на рідній землі та вболівають за якісні мо-
лочні продукти.

  •   ДІАЛОГ

  •   АГРО-ПРОПОЗИЦІЯ

 •   АКЦЕНТИ

Хмільницька міська громада отримає 9 мільйонів 
гривень із державного бюджету за сприяння народно-
го депутата України Петра Юрчишина. Це цільова суб-
венція з державного бюджету для місцевих  бюджетів 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій.

За державні кошти в сумі 5,6 млн грн.  придбають 6 
тракторів із  причепом, навантажувачем, маніпулятором із 
корзиною та косаркою (7 комплектів). Техніка буде надана 
у розпорядження населених пунктів міської громади (сіл).   

Зараз тривають міжнародні торги через систему публіч-
них закупівель Прозорро.

Решту коштів держсубвенції в сумі 4,4 млн грн. спря-
мують на будівництво нових мультифункціональних май-
данчиків на території школи-гімназії №1 міста Хмільника 
і Журавненської школи, а також проведуть  капітальний 
ремонт будівлі із заміною вікон і дверей у школі с.Широка 
Гребля.

У результаті публічних торгів вже укладені договори з 
виконавцями робіт, які побудують майданчики. Для капре-
монту будівлі Широкогребельської школи виготовляється 
проектно-кошторисна документація.

Для сіл громади - нова 
комунальна техніка

24 червня, за ініціативи виконавчих 
органів Хмільницької міської ради, про-
ведено роботи із впорядкування кладо-
вища по вулиці Небесної Сотні в місті 
Хмільнику.

На допомогу в цій справі відповідально 
відгукнулися представники таких установ 
та організацій:

Хмільницький районний сектор ГУ 
ДСНС України у Вінницькій області,

Хмільницький ВП ГУ національної полі-
ції у Вінницькій області,

Хмільницький  об’єднаний  територіаль-
ний  центр комплектування та соціальної 
підтримки,

КП Хмільниккомунсервіс»,
КП «Хмільницька ЖЕК»,
КП «Хмільникводоканал».
Хмільницька міська рада та її виконав-

чий комітет висловлюють щиру вдячність 
учасникам толоки.

Разом ми здатні зробити більше добрих 
справ на користь нашій громаді!  

І кладовища треба 
впорядкувати

Хмільницька міська територіальна гро-
мада отримає субвенцію з державного 
бюджету на розвиток мережі Дія Центр. 
Про це зазначається у розпорядженні Кабі-
нету Міністрів України від 9 червня 2021 року 
№619-р, яким  здійснено розподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміністра-
тивних послуг.

Держсубвенція для бюджету Хмільницької 
міської громади складає 330 тис. грн.  

Цим коштом буде придбано обладнання 
для оформлення та  видачі паспортних доку-
ментів.

Відповідне устаткування встановлять у 
Центрі надання адміністративних послуг у 
м.Хмільнику, щоб жителі міської громади 
мали змогу отримати адмінпослуги в єдиному 
просторі та в комфортних умовах.   

Загалом такою цільовою держпідтримкою 
скористаються 165 громад України на суму 
231 млн грн.

ЦНАПу -  обладнання 
для видачі паспортів
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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 

 4                                                                  О Ф І Ц І Й Н О

Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Тираж: 5000. Замовлення: №212006 від 30.06.2021р.

провідного спеціаліста сектору опрацю-
вання заяв та документів та прийняття рі-
шень відділу адресних соціальних допомог та 
компенсацій управління праці та соціального 
захисту населення Хмільницької міської ради

До участі в конкурсі допускаються громадяни 
України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня бака-
лавра фінансового, юридичного, економічного 
спрямування;

- знають норми Конституції України, вимоги 
чинного законодавства з питань місцевого само-
врядування, служби в органах місцевого само-
врядування, запобігання корупції, Закону України 
«Про запобігання корупції», Закону України «Про 
захист персональних даних», законодавства з пи-
тань призначення житлової субсидії та державних 
допомог;

- вільно володіють державною мовою;
- володіють комп’ютером на рівні досвідченого 

користувача, мають досвід роботи з офісним па-
кетом Microsoft Office (Word, Excel), практичні на-
вички роботи з інформаційно-пошуковими систе-
мами в мережі Інтернет, вміння використовувати 
комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне за-
безпечення, засоби зв’язку, знання порядку веден-
ня документації з використання сучасних інформа-
ційних технологій, досвід роботи з базами даних.

Документи приймаються з 15.06.2021р. по 
14.07.2021р.

головного спеціаліста з автоматизова-
ної обробки інформації відділу персоніфіко-
ваного обліку пільгових категорій громадян 
управління праці та соціального захисту на-
селення Хмільницької міської ради

До участі в конкурсі допускаються громадяни 
України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня бака-
лавра технічного спрямування;

- знають норми Конституції України, вимоги 
чинного законодавства з питань місцевого само-
врядування, служби в органах місцевого само-
врядування, Закону України “Про запобігання ко-
рупції”, Закону України «Про захист персональних 
даних», а також знання правил етичної поведінки 
державних службовців та посадових осіб місцево-
го самоврядування;

- вільно володіють державною мовою;
- мають практичні навички роботи системним 

адміністратором підприємства/установи, досвід 
роботи по налаштуванню та технічному обслуго-
вуванню локальних комп’ютерних мереж; знання 
та навички роботи по обслуговуванню серверного 
обладнання; досвід роботи по встановленню та 
налаштуванню програмного забезпечення, опе-
раційних систем, офісного обладнання, досвід 
роботи з базами даних та їх захисту.

Документи приймаються з 16.06.2021р. по 
15.07.2021р.

провідного спеціаліста відділу персоніфі-
кованого обліку пільгових категорій грома-
дян управління праці та соціального захисту 
населення Хмільницької міської ради

До участі в конкурсі допускаються громадяни 
України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня бака-
лавра фінансового, юридичного, економічного 
спрямування;

- знають норми Конституції України, вимоги 
чинного законодавства з питань місцевого само-
врядування, служби в органах місцевого само-
врядування, запобігання корупції, Закону України 
«Про захист персональних даних», правил етич-
ної поведінки державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування та законодав-
ства з урахуванням специфіки роботи відділу;

- вільно володіють державною мовою;
- мають технічні вміння: володіння комп’ютером 

на рівні досвідченого користувача; досвід роботи з 
офісним пакетом Microsoft office (Word, Excel); на-
вички роботи з інформаційно-пошуковими систе-
мами в мережі Інтернет; вміння використовувати 
комп’ютерно-копіювальну техніку, програмне за-
безпечення, засоби зв’язку; знання порядку веден-
ня документації з використання сучасних інформа-
ційних технологій; досвід роботи з базами даних.

Документи приймаються з 16.06.2021р. по 
15.07.2021р. 

Оголошуємо конкурси на заміщення посад

Міський голова Микола Юрчи-
шин тримає на посиленому контр-
олі питання готовності господар-
ського комплексу міської громади 
до роботи в осінньо-зимовий пе-
ріод.

Це важливе питання  було  внесе-
но на розгляд виконавчого комітету 
міської ради 10 червня 2021 року.

Виконком уповноважив відпові-
дальних посадових осіб проаналі-
зувати роботу господарського комп-
лексу міста за минулорічний період 
та вжити заходів щодо усунення не-
доліків до 1 липня 2021 року.

Утворено оперативний штаб із 
підготовки житлово-комунального 
господарства до роботи в осінньо-
зимовий період. До складу штабу 
увійшли посадовці міської ради, 
старости населених пунктів міської 
громади,  керівники комунальних, 
газових та енергетичних структур, 
управління «Держпродспоживслуж-
би», інспекції Держенергонагляду.

Затверджено заходи з підготовки 
господарського комплексу громади 
до роботи в осінньо-зимовий період. 
Зокрема, «Хмільницька ЖЕК»  по-
трібно до 15.09.2021 року подбати 
про підготовку житла, що перебуває 
на балансі та обслуговуванні під-
приємства, до зими, у першу чергу 

покрівель житлових будинків, на-
лежний технічний стан внутрішньо-
будинкових інженерних мереж та 
систем, перевірити димовентиляцій-
ні канали квартир житлових будинків 
для забезпечення надійності та без-
печної експлуатації індивідуального 
опалення, заміну та ремонт запірної 
арматури, частин трубопроводів, 
засклення вікон (під’їзди, горища, 
підвали) та ремонт вхідних дверей 
будинків, заготовити запаси запірної 
арматури, труб, скла, шиферу, рубе-
ройду на випадок непередбачених 
та аварійних ситуацій для виконання 
робіт з ремонту та утримання житло-

вого фонду.
КП «Хмільниккомунсервіс» до 

01.10.2021 року необхідно забезпе-
чити запас протиожеледних матері-
алів, паливно-мастильних матеріа-
лів та підготовку спеціальної техніки 
для прибирання снігу, автотранспор-
ту для виконання робіт з утримання 
автомобільних доріг, вулиць та тро-
туарів в осінньо-зимовий період.

КП “Хмільникводоканал” до 
01.10.2021 року треба забезпечити 
виконання заходів щодо підготовки 
водопровідних станцій І-ІІІ підйо-
мів, очисних споруд каналізації та 
каналізаційних насосних станцій, 

насосного обладнання, закритих 
трансформаторних підстанцій, ін-
женерних комунікацій до роботи в 
осінньо-зимовий період, відновити 
покриття на місцях пошкодження 
вулично-дорожньої  полотна  під час 
виконання ремонтних робіт  та  інже-
нерних мереж.

Управлінню освіти, молоді та 
спорту Хмільницької міської ради 
слід ретельно контролювати заходи 
щодо забезпечення безперебійної 
роботи навчально-виховних закла-
дів в осінньо-зимовому періоді 2021-
2022 рр.

Із 1 червня 2021 року керівники 
комунальних підприємств,  Управ-
ління освіти, молоді та спорту місь-
кої ради, управління праці та соці-
ального захисту населення міської 
ради щомісяця інформують управ-
ління житлово-комунального госпо-
дарства та комунальної власності 
міської ради про стан підготовки до 
роботи в осінньо-зимовий період. 

За рішенням виконкому керівни-
ки підприємств, організацій, бюджет-
них установ, інших господарюючих 
суб’єктів несуть персональну відпо-
відальність за дотримання заходів 
підготовки до роботи в осінньо-зи-
мовий період.  

Готуємося до осінньо-зимового періоду  •   КОНТРОЛЬ

  •   ВАКАНСІЇ

Згідно з розпорядженням міського голови Миколи 
Юрчишина в населених пунктах Хмільницької міської 
територіальної громади проводяться виїзні прийоми 
громадян із соціальних питань.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
спеціалістами управління праці та соціального 

захисту населення міської ради 
на липень 2021 року

Місце проведення 
виїзного прийому

Дата 
прийому

Час прийому

с.Великий Митник 02.07.2021 з    9-00  до  14-45
с.Порик 07.07.2021 з    9-00  до  16-00
с.Лозова 09.07.2021 з    9-00  до  14-45
с.Сьомаки 14.07.2021 з    9-00  до  16-00
с.Соколова 16.07.2021 з    9-00  до  14-45
с.Широка Гребля 21.07.2021 з    9-00  до  16-00
с.Кожухів 23.07.2021 з    9-00  до  14-45
с.Великий Митник 28.07.2021 з    9-00  до  16-00
с.Порик 30.07.2021 з    9-00  до  14-45

Юридичний відділ Хміль-
ницької міської ради повідо-
мляє:

У межах виконавчого про-
вадження № 63785759  відді-
лом примусового виконання 
рішень Управління забезпе-
чення примусового виконан-
ня рішень у Вінницькій об-
ласті Центрально-Західного 
міжрегіонального управлін-
ня Міністерства юстиції (м. 
Хмельницький) повторно 
проводяться торги щодо ре-
алізації нерухомого майна за 
адресою: Вінницька область, 
м. Хмільник, вул. Північна, 69, 
стягувач – Хмільницька міська 
рада.

Оголошено торги 
нерухомого майна 

боржника9 березня 2021 року набрав чинності наказ Фонду 
державного майна України від 12 січня 2021 року № 24 
«Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази да-
них звітів про оцінку», що  застосовується з 29 червня 
2021 року.

Визначити оціночну вартість об’єкта нерухомості мож-
на автоматично через  Єдину базу даних звітів про оцін-
ку (https://evaluation.spfu.gov.ua) (далі – Єдина база).

Формується електронна довідка про оціночну вартість  
(е-Довідка), яка є чинною впродовж 30 календарних днів з 
дня її формування Єдиною базою даних звітів про оцінку.

Якщо особа не погоджується з результатами авто-
матичного, вона має право звернутися до суб’єкта оці-
ночної діяльності (оцінювача) з метою визначення 
ринкової вартості такого об’єкта. Суб’єктом оціночної ді-
яльності (оцінювачем) складається звіт про оцінку майна, 
який зареєструється в Єдиній базі. Зареєстрований звіт 
про оцінку майна чинний протягом 6 місяців з дати оцінки.

Доступ до Єдиної бази (https://evaluation.spfu.
gov.ua) здійснюється за допомогою особисто-
го електронного підпису або засобів інтегрова-
ної системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA).

Для громадян, оцінювачів 
та нотаріусів!

Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі у конкурсах, основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м.Хмільник, вул. Столярчука, 10, 4-й поверх 

(відділ управління персоналом Хмільницької міської ради), тел.: 2-25-68, 2-26-56.

 До уваги жителів сіл громади!


