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ВАМ, ВЕТЕРАНИ, НАША ВДЯЧНІСТЬ ЗА КВІТУЧУ ВЕСНУ ПЕРЕМОГИ!
Поважні ветерани, захисники Батьківщини! Дорогі земляки-хмільничани!

	 Із	почуттям	безмежної	поваги	і	синівської	вдячності	щиро	вітаю	Вас	із	нагоди	Дня	пам’яті	та	прими-
рення	та	72-ї	річниці	Перемоги	над	нацизмом	у	Другій	світовій	війні.	
	 Вклоняємося	Вам,	славетні	переможці,	низько	до	землі.	До	землі,	яку	Ви	трепетно	і	мужньо	захищали	
від	зловісного	ворога,	щоб	гідно	жили	Ваші	діти,	онуки	й	правнуки,	щоб	весна	квітувала	перемогою	добра	в	
усьому	світі.
	 Наше	серце	завжди	буде	у	тривожній	задумі	за	воїнами,	котрі	полягли	в	боях	смертю	хоробрих,	за	
тими,	хто	вже	відійшли	за	обрії	земного	життя,	не	дочекавшись	весни	2017	року.	Вічна	їм	і	світла	пам’ять!
	 Честь	і	слава	Вам,	ветерани,	нині	живим	охоронцям	пам’яті,	за	те,	що	розігнали	зловісну	хмару	війни	
і	засвітили	сонце	миру	над	українською	землею.
	 Нехай	Господь	укріпить	Вас	літами,	увагою	і	пошаною	усіх,	хто	поряд,	а	нашу	стражденну	землю	
благословить	миром,	добробутом	і	злагодою.
 ШАНУЄМО! ПАМ’ЯТАЄМО! ПЕРЕМОЖЕМО!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													Із	почуттям	безмежної	поваги
                      Міський голова Сергій РЕДЧИК

ХМІЛЬНИК ПРОЯВЛЯЄ ЄВРОПЕЙСЬКУ ГОСТИННІСТЬ ДО ВСІХ!
Шановні хмільничани!

	 Ураховуючи	стратегічний	курс	України	на	європейську	інтеграцію	в	нашому	місті	проведені	заходи,	
спрямовані	 на	 консолідацію	 суспільства	навколо	 ідеї	 зміцнення	 державності,	 збереження	 суверенітету	 та	
територіальної	цілісності	України,	всебічну	інтеграцію	України	в	сучасний	європейський	простір.
	 11	травня	2017	року	перед	адмінприміщенням	міської	ради	відбулася	офіційна	церемонія	підняття	
Державного	Прапора	України	та	Європейського	Союзу	з	нагоди	ухвалення	рішення	Ради	Міністрів	ЄС	щодо	
скасування	візових	вимог	для	громадян	України.
	 Україна	заявила	про	своє	бажання	увійти	до	європейського	співтовариства.	Українці	–	нація,	яка	шанує	
і	дотримується	європейських	традицій,	підтримує	культуру	країн	Європи.	Хмільник –  місто, що проявляє 
європейську гостинність для  усіх, хто приїздить оздоровитися та відпочити.
	 Нехай	 наша	 прихильність	 до	 європейських	 цінностей	 ще	 більше	 підкреслить	 особливість	 міста-
курорту,	об’єднає	хмільничан	у	єдину	громаду.
	 	 	 	 	 	 	 								Із	побажаннями	добра	і	сповнення	європейських	мрій
                       Міський голова  Сергій РЕДЧИК

ДОПОМОЖИ! ПРИЄДНУЙСЯ! ПАМ’ЯТАЙ!
 Виконавчий	комітет	міської	ради	у	співпраці	з	міською	ГО	«Молодіжна	рада»	та	ГФ	ЗОГП	«Народна	
самооборона»	 в	м.	Хмільнику	 та	Хмільницькому	 районі	 реалізовують	 доброчинні	 ініціативи	щодо	 збору	
коштів	для	спорудження	пам’ятних	знаків	жертвам	Голодоморів	і	політичних	репресій	та	Героям	Небесної	
Сотні.
	 Просимо	переказувати	 кошти	 від	 1	 гривні	 на	 розрахунковий	 рахунок:	26005055325181 в ПАТ КБ 
«Приватбанк», ЄДРПОУ 35542373, МФО 302689,	одержувач	коштів:	«Молодіжна	рада»	Хмільницька	міська	
молодіжна	громадська	організація.	Призначення	платежу:	«Збір пожертв на облаштування меморіального 
скверу».	Прийом	платежів	проводиться	усіма	банківськими	відділеннями	в	місті.	Телефон	для	довідок:	097	
952	45	09	–	Людмила	Дозорець.
	 Закликаємо	 хмільничан	 вшанувати	 подвиг	 учасників	 Революції	 гідності	 та	 увічнити	 пам’ять	
Героїв	Небесної	Сотні,	 переказавши	 кошти	 через	 будь-яке	 банківське	 відділення	 на	 розрахунковий	 раху-
нок:	ТВБВ №10001/0120 філія Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 302076, р/р 
26006131210484, ІПН39156382.	Одержувач	 коштів	ГФ	ЗОГП	«Народна	 самооборона»	 в	м.	Хмільнику	 та	
Хмільницькому	районі.	Призначення	платежу:	«Збір пожертв для виготовлення пам’ятного знаку Героям 
Небесної Сотні».

Виконавчий комітет міської ради

 Моє місто - 
         ХМІЛЬНИК                     Інформаційний бюлетень міської ради                  

ПЕРШИЙ ВИПУСК ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ  – ДЛЯ ВАС! 
Шановні хмільничани!

          Вітаємо	Вас	на	сторінках	інформаційного	бюлетеня	«Моє	місто	–	ХМІЛЬНИК»,	щомісячний	ви-
пуск	якого	вперше	започатковано	Хмільницькою	міською	радою	та	її	виконавчим	комітетом	для	ширшого	
інформування	жителів	територіальної	громади	міста	про	діяльність	органу	місцевого	самоврядування.	
	 Ми	прагнемо	бути	зрозумілими,	відкритими	та	доступними	у	своїй	діяльності,	а	відтак	-	вбачаємо,	
що		інформаційний	бюлетень	допоможе	нам	покращити	таку	комунікацію.	
	 У	кожному	випуску	бюлетеня	ми	будемо	системно	і	доступно	інформувати	територіальну	громаду    
міста	про	найбільш	пріоритетні	ініціативи	органу	місцевого	самоврядування,	знайомити	із	перспективними	
проектами	та	результатами	діяльності	виконавчих	органів	ради.	
	 	Дякуємо	всім,	хто	долучився	до	створення	випуску	цього	бюлетеня.	Маємо	сподівання,	що	він	стане	
потрібним	джерелом	інформації	для	хмільничан.

З	повагою	
  Міський голова Сергій РЕДЧИК



У КВІТАХ – 
ПАМ’ЯТНИКИ, 

ПАМ’ЯТЬ – ЖИВА         
  Із	року	в	рік	хмільничани	
живуть	 традицією	 розпочина-
ти	 День	 славетної	 Перемоги	
об’їздом	 меморіальних	 місць	
та	 покладанням	 квітів.	 Ось	 і	
цьогоріч,	не	зраджуючи	ані	собі,	
ані	 світлій	 пам’яті	 переможців	
нацизму,	 представники	 місцевої	
влади	 та	 громадського	 активу	
стали	учасниками	такої	важливої	
акції.				
	 	 Щедрі	 суцвіття	 бузку,	
тюльпанів,	 гвоздик,	 троянд	 у	
корзинах	 та	 букетах	 устелили	
підніжжя	 меморіальних	 місць	
та	 стали	 сьогодні	 даниною	
нетлінної	пам’яті	хмільничан	про	
переможців	нацизму.
МІСТО ЙДЕ У ЄДНАННІ ТА 

ІЗ ПАМ’ЯТТЮ В СЕРЦІ
					У	всенародне	свято	–	День	Пе-
ремоги	жителі	міста	стали	актив-
ними	 учасниками	 ходи	 пам’яті	
та	єднання,	чим	засвідчили	свою	
безмежну	 повагу	 до	 переможців	
нацизму.	 Урочисто,	 святково,	
із	 національними	 прапорами,	
різнобарвними	 кульками	 та	 під	
музичний	 супровід	 городяни	
пройшли	містом	до	Площі	Пере-
моги.
	 	 Колоною	 масово	 прямува-

ли	 хмільничани	 різних	 вікових	
категорій,	 трудові	 колекти-
ви	 місцевих	 підприємств,	
установ	 та	 організацій,	 пред-
ставники	 місцевого	 духовен-
ства,	 політичних,	 громадських	
об’єднань.	 	 	 	 	 З-поміж	 цього	 ве-
лелюдного	товариства	були	пред-
ставники	 ветеранського	 	 активу,	
воїни-інтернаціоналісти	 та	 учас-
ники	АТО.
	 Супроводжував	 ходу	
оркестр	 районного	 Будин-
ку	 культури,	 а	 також	 	 шкільні	
оркестрові	 групи,	 які	 додавали	
усім	патріотичного	настрою.
	 Проходячи	 Майда-

ном	 Свободи,	 учасники	 ходи	
єдності	 свідомо	 зупинилися	
біля	 пам’ятного	 місця	 Героям	
Небесної	Сотні	та	поклали	квіти.
	 Участь	 у	 пам’ятному	
заході	взяв	міський	голова	Сергій	
Редчик,	 його	 заступники,	 депу-
тати	 та	 посадові	 особи	 міської	
ради.

ХМІЛЬНИЧАН ЄДНАЄ 
ПЕРЕМОГА

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	9	травня,	за	будь-якої	по-
годи,	 на	 Площі	 Перемоги	 у	
місті	 Хмільнику	 завжди	 люд-
но…	 Тут	 і	 дорослі,	 діти,	 й	
війною	 та	 сивочолою	 мудрістю	
гартовані	 ветерани…У	 цей	 день	
хмільничан	єднає	ПЕРЕМОГА…		
	 На	 Площі	 вже	 лунає	
нетлінний	 марш	 «Прощання	
слов’янки».	 Цей	 музичний	 твір	
тембрально	довершує	словом	ве-
дучий	Василь	Шлапак,	 запрошу-
ючи	 ветеранів	 на	 імпровізовану	
сцену	 в	 супроводі	представників	
міської	 спілки	учасників	АТО	та	
воїнів-інтернаціоналістів.
	 Як	же	відчутні	тут	вдячні	
оплески	 цим	 поважним	 людям	
–	 переможцям	 нацизму!	 Діти	 й	
дорослі	 їх	 обдаровують	 весня-
ними	квітами	й	не	 зникає	вічно-
вдячна	посмішка	з	їхнього	облич-
чя.
				Офіційно	розпочинає	захід	Сла-
вень	 Україні	 і	 ветеранський	 хор	
під	керівництвом	Павла	Дубового	

із	нетлінною	«Перемогою».
	 Із	 вітальною	 промовою	
звертаються:	 народний	 депу-
тат	 України	 Петро	 Юрчишин,	
міський	голова	Сергій	Редчик,	го-
лова	міської	організації	ветеранів	
України	Анатолій	Лоїк.
	 У	 своєму	 зверненні	 до	
громади	 міський	 голова	 Сергій	
Редчик	 назвав	 усі	 двадцять	 імен	
і	 прізвищ	 ветеранів-хмільничан,	
без	яких	не	було	б	і	миру	і	пере-
моги.
	 «У	Ваших	очах,	які	бачи-
ли	увесь	безмір	вогненного	шлей-
фу	 воєнних	 подій	 вистраждана	
Перемога,	Ваша	Перемога	–	одна	
для	всіх.	Ми	пам’ятаємо!»,	–	ска-
зав	міський	голова.
	 Заслужений	 артист	
України	 Анатолій	 Скоробагатько	
привітав	 хмільничан	 та	 гостей	
курорту,	 неперевершено	 вико-
навши	 на	 акордеоні	 “Цветочный	
май”.

	 Найбільш	 зворуш-
ливим	 акордом	 заходу	 стала	
літературно-музична	 композиція	
«Листи,обпалені	 війною»,	
яку	 майстерно	 презентували	
талановиті	 вихованці	 центру	
творчості	 Вікторія	 Матяш	 та	
Юлія	 Бичок.	 Народне	 аматорсь-
ке	 тріо	 «Лілея»	 під	 керівництво	
Алли	 Волошиної	 сколихнуло	
вдячне	серце	піснею	«Солдатські	
обеліски».

	 Перед	 скорботною	 хви-
линою	 мовчання	 настоятелі	
православних	 храмів	 міста	
протоієрей	 Олексій	 Бачинський	
та	протоієрей	Володимир	Леван-
чук	 звершили	 заупокійну	молит-
ву.
									У	тривожному	дзвінкоголоссі	
над	 мирною	 Площею	 лине	
«Степом,степом..»,	 закли-
каючи	 всіх	 до	 «Вічного	 вог-
ню»	 та	 покладання	 квітів	 до	
Меморіалу	 воїнів-хмільничан,	
загиблих	 у	 роки	 Другої	 світової	
війни	 та	 пам’ятника	 воїнам-
інтернаціоналістам.	І	ось	за	мить	
меморіальні	 місця	 вже	 встелені	
квітами,	 огорнуті	 корзинами	 та	
хвойними	гірляндами.
	 Фінальним	 акордом	 свя-
та	став	вокальний	виступ	дитячо-
го	 вокального	 ансамблю	 школи-
гімназії	 №1	 під	 керівництвом	
Володимира	 Мединського,	 під	
час	 якого	 учні	школи	№3	 вітали	

ветеранів.
	 Офіційна	 частина	 за-
ходу	 завершилася	 виконанням	
Державного	 Гімну	України.	Усіх	
запросили	 до	 міського	 парку	 на	
святкове	частування	солдатською	
кашею,	 яку	 приготували	 пред-
ставники	Спілки	учасників	АТО.

Відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради

ХМІЛЬНИК ПІДНЯВ                
ПРАПОР 

УКРАЇНИ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ В ДЕНЬ 
СХВАЛЕННЯ 

БЕЗВІЗУ

	 11	 травня	 опівдні	 пе-
ред	 мерією	 міста	 відбулася	
офіційна	 церемонія	 підняття	
Державного	 Прапора	 України	
та	 Європейського	 Союзу	 з	 на-
годи	 ухвалення	 рішення	 Ради	
Міністрів	 ЄС	 щодо	 скасуван-
ня	 візових	 вимог	 для	 громадян	
України.

	 	 Учасниками	 цього	
особливого	 заходу	
були	 очільники	 міста	
та	 району,	 представ-
ники	 прогресивно-
го	 освітянського	 та	
учнівського	 активу,	
лідери	 громадської	
думки,	волонтери.
	 Розпочав	 про-
ведення	 урочистої	
церемонії	 міський	
голова	 Сергій	 Ред-
чик,	 	 який	 після	
доповіді	 про	
готовність	 почесної	

варти	 надав	 право	 підняти	 Дер-
жавний	 Прапор	 України	 за-
ступнику	 військового	 комісара	
Хмільницького	 об’єднаного	
військового	 комісаріату	 майору	
Прокоповичу.
						Під	час	виконання	Державно-
го	Гімну	України	Прапор	України	
був	піднятий.
	 	 	 	 	 	 Прапор	 Європи	 підняли	
учнівські	 лідери	 ЗОШ	 І-ІІІ	
ступенів	 №3	 Назар	 Савінський	
та	Владислав	Кубряк	у	супроводі	
виконання	Гімну	Європи	«Ода	до	
радості».
	 «Сьогодні	 –	 історична	
дата	 тому,	 що	 об	 11:15	 Рада	
Міністрів	 ЄС	 ухвалила	 рішення	
щодо	 скасування	 візових	 вимог	
для	громадян	України.	І	сьогодні	
ми	всі	разом	не	лише	підтвердили,	
що	 шануємо	 національні	 симво-
ли	 і	дотримуємося	європейських	
традицій,	але	й	дотримали	велике	
прагнення	 учасників	 Революції	

Гідності	до	Асоціації	із	ЄС»,	–	
сказав	 міський	 голова	 звертаю-
чись	на	завершення	до	учасників	
урочистої	церемонії.

Відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради   
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ПРИЙМАЄМО УЧАСНИКІВ 
МІЖНАРОДНОГО 

МУЗИЧНОГО ОБМІНУ
 У період з 14 – 20 травня у Хмільнику 
перебувала делегація із партнерського міста 
Буско-Здруй Республіки Польща.
 Захід реалізується у рамках Угоди 
про співпрацю у сфері музичної освіти дітей 
та молоді між Гміною Буско-Здруй (Поль-
ща), містом Хмільник Вінницької області 
(Україна) та містом  Сігетсентміклош (Угор-
щина), на виконання  
Міської програми спри-
яння розвитку місцевого 
самоврядування та пар-
тнерських відносин у м. 
Хмільнику на 2016-2018 
роки.
 15 травня 
міський голова Сергій 
Редчик зустрівся із учас-
никами міжнародного 
музичного обміну в 
міській раді та привітав 
гостей у Хмільнику.
 «Я радий вітати 
Вас в Україні, і дуже 
ціную можливість 
реалізувати наміри нашої 
партнерської співпраці у 
напрямку молодіжного 
музичного обміну саме у 
Хмільнику, адже ми, як і 

Ви, власне, маємо талановитих дітей, які праг-
нуть мистецького  розвитку. Сподіваюся, що 
спільні репетиції усіх  об’єднають і стануть 
пізнавальними, а програма заходів, яку ми 
для Вас підготували, буде змістовною», – за-
значив Сергій Борисович під час дружнього 
спілкування.
 Після обміну пам’ятними 
сувенірами міський голова радо запро-
сив гостей до конференц-зали до пере-
гляду фільму про Хмільник, щоб учасники 
делегації мали змогу більше пізнати історію 
міста та відчути його ритм сучасного життя.

 18	травня	у	приміщенні	міської	ради	
відбулася	 зустріч	 міського	 голови	 Сергія	
Редчика	 із	 представниками	 партнерської	
делегації	 з	 французького	 міста	 Баньоль-де-
л’Орн	регіону	Нормандії.
	 У	 зустрічі	 взяли	 участь:	 секретар	
міської	 ради	 Павло	 Крепкий,	 заступники	
міського	 голови	 з	 питань	 діяльності	 вико-
навчих	органів	міської	 ради	Андрій	Сташко	
та	 Володимир	 Загіка,	 начальник	 управління	
економічного	 розвитку	 та	 євроінтеграції	
міської	 ради	 Юрій	 Підвальнюк,	 началь-
ник	 відділу	 інформаційної	 діяльності	 та	
комунікацій	 із	 громадськістю	 міської	 ради	
Наталія	Мазур,	начальник	управління	освіти	
міської	 ради	 Галина	 Коведа,	 керівники	
професійно-технічних	 навчальних	 закладів	
міста	 Микола	 Коломієць	 та	 Анатолій	
Дем’янюк.
	 Іноземну	 делегацію	 представляли:	
Жан-П’єр	Блюе	–	мер	міста,	 віце-президент	
департаменту	Орн,	Крістін	Делаж	–	директор	
офісу	 туризму,	 Олена	 Місталь	 –	 президент	
франко-української	асоціації	Нормандії.
	 Розпочинаючи	 зустріч,	 міський	 го-
лова	Сергій	 Редчик	 привітав	 гостей	 та	 под-
якував	 за	 доброзичливий	 і	 перспективний	
прийом	Хмільницької	делегації	у	квітні	цьо-
го	 року.	 Сергій	 Борисович	 повідомив	 про	
домовленості	 в	 частині	 спільної	 реалізації	
проекту	щодо	підвищення	кваліфікації	моло-
дих	людей	з	України	у	Франції.
	 –	 Ми	 	 вже	 маємо	 результат,	 бо	
зрозуміли,	 що	 хочемо	 розвивати	 нашу	
співпрацю.	 Перебуваючи	 у	 Нормандії,	 я	
цілковито	впевнився	в	тому,	що	наші	наміри	

будуть	 перспективними,	 бо,	 обираючи	
молодіжні	 пріоритети,	 будемо	 мотивувати	
нашу	територію	до	стимулу	та	успіху,	–	таке	
переконання	висловив	міський	голова	Сергій	
Редчик.
	 –	Усе,	що	 з	нами	відбувається,	це	–	
початок	 доброї	 подорожі.	 І	 я	 знаю	 напевне,	
що	 її	 тривалість	 і	результат	буде	захоплюю-

чим	 і	 взаємновигідним.	 Муніципальна	 рада	
за	 мого	 клопотання	 підтримала	 цей	 проект,	
що	буде		фінансуватися	коштом	Міністерства	
(35%),	міста	та	партнерів	(35%),	а	також	вне-
ском	української	 сторони	 (30%).	Ми	хочемо	
розвивати	 нашу	 співпрацю	 і	 віримо	 в	 її	 ре-
зультат,	–	зазначив	Жан-П’єр	Блюе.
	 Директор	 офісу	 туризму	 Крістін	
Делаж	 	 розповіла	 про	 те,	 що	 проект	 буде	
реалізуватися	 у	 галузі	 охорони	 здоров’я,	
харчової	 промисловості,	 лісового	 господар-
ства,	туризму	та	готельного	бізнесу,	а	також	
розвитку	індустрії.
	 За	предметним	спілкуванням	учасни-
ки	зустрічі	обмінялися	контактами,	ознайоми-
лися	із	профільністю	навчальних	закладів	та	
практичними	пріоритетами	їхньої	діяльності,	
а	 також	 обговорили	 участь	 представників	
загальноосвітніх	 та	 професійно-технічних	

навчальних	закладів	Хмільника	в	українсько-
французькому	проекті.
	 Наступного	 дня	 учасники	 делегації	
відвідали		 ДПТНЗ	 “Хмільницький	
аграрний	 центр	 професійно-технічної	
освіти»	 та	 Державний	 навчальний	 заклад	
«Професійний	 ліцей	 сфери	 послуг».	 У	 ході	
зустрічі	 гості	 ознайомилися	 із	 матеріально-
технічною	 інфраструктурою	 професійно-
технічних	 навчальних	 закладів,	 обговорили	
питання,	 пов’язані	 із	 реалізацією	 спільного	
проекту	 «Молодість	 ІІІ»,	 що	 дозволить	
учнівській	 молоді	 зі	 знанням	 французької	
мови	брати	участь	у	молодіжному	обміні.
	 Також	 іноземні	 партнери	 взяли	
участь	у	сесії	міської	ради	та	поспілкувалися	
із	 депутатським	корпусом	ради	щодо	 змісту	
спільного	 проекту,	 що	 вже	 з	 2018	 року	
планується	 реалізувати	 між	 Хмільником	 та	
Баньоль-де-л’Орн	за	участі	молоді	віком	від	
18-30	років.

Відділ інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 

міської ради 

ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЮ ДЕЛЕГАЦІЄЮ – 
ПРО УСПІШНІ ПРОЕКТИ

  ОФІЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ   СЕСІЙНІ ЗАСІДАННЯ
НА 36 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

							 У	період	з	19	по	23	травня	2017	року	міський	голова	Сергій
	Редчик	провів	3	пленарні	засідання	36-ї	позачергової	сесії	міської	ради	7	скликан-
ня.	На	початок	пленарних	засідань	було	зареєстровано:	19	травня	–	21	депутат,	22	
травня	–	22	депутати,	23	травня	–	19	депутатів.
									 Загалом	місцеві	обранці	розглянули	55	планових	питань	та	11	питань	по-

рядку	 денного	
«Різне».
								 П е р -
шим	 в	 поряд-
ку	 денному	
т р а д и ц і й н о	
слухалось	 пи-
тання	 про	 хід	
в и к о н а н н я	
рішень,	критич-
них	 зауважень	
та	 пропозицій,	
в и с л о вл ених	
д е п у т а т а м и	
на	 попередніх	
сесіях	 міської	
ради	 7	 скли-
кання,	 та	 де-
п у т а т с ь к и х	
звернень	 у	
м іжс е с і й ний	
період.	
								 Депу-

тати	ухвалили	проект	рішення	«Про	визначення	кандидатури	від	міста	Хмільника	
для	представлення	до	відзнаки	«За	заслуги	перед	Вінничиною».	У	результаті	до	
Вінницької	 обласної	 ради	 направлено	 подання	 про	 представлення	 до	 вказаної	
відзнаки	Юрчишина	Миколи	Васильовича,	директора	АП	НВП	«Візит»,	депутата	
Вінницької	обласної	ради,	Почесного	громадянина	міста	Хмільника.
	 Окремі	рішення	стосувалися	внесення	змін	до	чинних	міських	програм:	
Міської	програми	розвитку	культури	та	духовного	відродження	у	м.	Хмільнику	на	
2016-	2018	роки,	міської	Програми	підвищення	енергоефективності	та	зменшення	
споживання	енергоресурсів	в	м.	Хмільнику	на	2016-2017роки,	Комплексної	Про-
грами	захисту	населення	і	територій	м.	Хмільника	у	разі	загрози	та	виникнення	
надзвичайних	ситуацій	на	2016	–	2018	роки,	та	міської	Програми	розвитку	житло-
во-комунального	господарства	та	благоустрою	міста	Хмільника	на	2017	р..
Депутати	затвердили	звіт	про	виконання	бюджету	міста	Хмільника	за	 І	квартал	
2017р.	 та	 окремими	рішеннями	визначили	двох	підприємців	міста	податковими	
агентами	зі	справляння	туристичного	збору.
У	новій	редакції	затверджено	Положення	про	відділ	ведення	реєстру	територіальної	
громади,	про	архівний	відділ	Хмільницької	міської	ради	та	про	відділ	цивільного	
захисту,	оборонної	роботи	та	взаємодії	з	правоохоронними	органами	міської	ради.	
							 	 Місцеві	 обранці	 не	 підтримали	 проект	 рішення	 «Про	 затверджен-
ня	Положення	про	участь	коштів	населення	у	фінансуванні	 	 	 реконструкції	 або	
капітального	 ремонту	 багатоквартирних	 житлових	 будинків,	 мережі	 водопоста-
чання	та	водовідведення,	ремонту	та	реконструкції	доріг	м.	Хмільника»,	мотивую-
чи	це	тим,	що	питання	потребує	додаткового	доопрацювання	щодо	участі	коштів	
населення	 у	 фінансуванні	 не	 тільки	 багатоквартирних	 житлових	 будинків,	 а	 й	
приватного	сектору.	Також	не	був	затверджений	проект	рішення	про	розроблен-
ня	містобудівної	документації	–	детального	плану	території	центру	м.	Хмільника	
(в	 межах	 проспекту	 Свободи,	 вулиць	 Пушкіна,	 Столярчука,	 Декабристів	 та	 р.	
Південний	Буг).	 Зацікавлені	 інвестори	 	 не	 переконали	 депутатів	міської	 ради	 у	
доцільності	та	привабливості	запропонованого	ними	проекту.		
								 Досить	активна	дискусія	виникла	під	час	обговорення	проекту	рішення	
«Про	найменування	нових	вулиць	та	затвердження	реєстру	назв	вулиць,	провулків,	
площ,	проїздів	та	проспектів	м.	Хмільника».	Звучали	різні	точки	зору:	одні	схи-
лялися	 до	 нейтральних	 назв	 вулиць,	 інші	 –	 до	 історичних	 постатей	 та	 відомих	
особистостей,	 учасники	 АТО	 напередодні	 сесії	 пропонували	 вшанувати	 таким	
чином	 загиблих	 на	 сході	 України	 героїв.	 Депутати,	 ухвалюючи	 рішення,	 взяли	
до	уваги	усі	пропозиції,	а	також	ті,	які	стосувалися	присвоєння	вулицям	імен	за-
гиблих	учасників	АТО	з	 інших	куточків	нашої	держави,	зокрема,	те	що,	«у	разі	
якщо	 у	фізичної	 особи,	 ім’я	 якої	 пропонується	 присвоїти	юридичній	 особі	 або	
об’єкту	права	власності,	є	родичі	(діти,	вдова,	вдівець,	а	якщо	їх	немає	–	батьки,	
рідні	 брати	 та	 сестри),	 додається	 також	 їх	 письмова	 згода	на	присвоєння	 імен»	
(п.3.	ст.6	Закону	України	«Про	присвоєння	юридичним	особам	та	об’єктам	права	
власності	імен	(псевдонімів)	фізичних	осіб,	ювілейних	та	святкових	дат,	назв	і	дат	
історичних	подій»).	Враховуючи,	що	письмового	погодження	від	родичів	загиблих	
не	було,	прізвища	героїв	АТО	при	найменуванні	вулиці	на	вказаному	масиві	не	
розглядалися.
								 Понад	 три	 десятки	 питань	 порядку	 денного	 стосувалися	 врегулювання	
земельних	відносин.	Майже	всі	запропоновані	проекти	рішень	цього	блоку	були	
підтримані	депутатами.	Одним	з	прийнятих	рішень	надано	дозвіл	на	виготовлення	
проекту	із	землеустрою	для	подальшого	оформлення	права	власності	на	земельну	
ділянку	у	м.	Хмільнику	між	садибною	забудовою,	обмеженою	вул.	Вузькоколійна-
Кармелюка-Івана	Богуна	та	2	пров.	Івана	Богуна.	Слід	зазначити,	що	мова	йде	про	
надання	25	ділянок	по	вул.	Захисників	України	учасникам	бойових	дій	на	сході	
України.
								 Чотири	 проекти	 рішень	 були	 відхилені,	 а	 саме:	 щодо	 затвердження	
документації	із	землеустрою	та	безоплатну	передачу	у	власність	земельної	ділянки	
по	вул.	Медова,	3	гр.	Пірожок	Н.О.,	про	розгляд	заяви	Реп’ях	В.Ф.	щодо	викупу	
земельної	ділянки,	що	розташована	по	вул.	Монастирська,	79В	та	перебуває	в	її	
користуванні,	про	розгляд	заяви	ПрАТ	«Агрокомплекс	Хмільникпродукт»	щодо	ви-
купу	земельних	ділянок,	що	розташовані	по	вул.	Столярчукка,	21	та	вул.	Північна,	
44,	що	перебувають	у	користуванні	ПрАТ	«Агрокомплекс	Хмільникпродукт»,	та	
про	розгляд	заяви	ПАТ	«Хмільниксільмаш»	про	надання	дозволу	на	виготовлення	
технічної	документації	із	землеустрою	щодо	встановлення	меж	земельної	ділянки	
в	натурі	(на	місцевості)	по	вул.	Небесної	Сотні,	26.
													До	питань	«Різного»	внесено	декілька	проектів	рішень,	а	також	депутатські	
запити.
								 	Всі	питання	порядку	денного	«Різне»	були	підтримані	депутатським	кор-
пусом.

Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради
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ПРИЗНАЧЕННЯ 
СУБСИДІЇ 

З 1 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
	 Єдиним	 дієвим	 механізмом	
соціального	 захисту	 в	 умовах	 різкого	
підвищення	 цін	 на	 житлово-комунальні	
послуги	 залишається	 програма	 жит-
лових	 субсидій.	 Станом	 на	 01.05.2017	
року,	 майже	 7	 тисяч	 домогосподарств	
міста	 Хмільника	 одержують	 субсидії.	
На	сьогодні	 термін	дії	 субсидії	на	оплату	
житлово-комунальних	 послуг	 закінчився.	
Відповідно	 до	 Положення	 про	 поря-
док	 призначення	 та	 надання	 населенню	
субсидій	 для	 відшкодування	 витрат	 на	
оплату	 житлово-комунальних	 послуг,	
придбання	 скрапленого	 газу,	 твердого	 та	
рідкого	пічного	побутового	палива	(надалі	
-	Положення),	затвердженого	постановою	
Кабінету	Міністрів	України	від	21	жовтня	
1995	 р.	 управління	 праці	 та	 соціального	
захисту	 населення	 Хмільницької	 міської	
ради	 зобов’язане	 призначити	 субсидії	 на	
наступний	 період	 для	 домогосподарств,	
які	отримували	субсидію	у	попередньому	
періоді,	 без	 особистого	 звернення	 грома-
дян.	 Для	 цього	 спеціалістам	 управління	
необхідно	 зібрати	 всю	 інформацію	 про	
склад	 зареєстрованих,	 відомості	 про	 за-
гальну	 площу,	 комунальні	 послуги,	 до-
ходи	 зареєстрованих	 осіб	 тощо.	 Одно-
часно	 формуються	 запити	 про	 доходи	
зареєстрованих	осіб	у	Державну	фіскальну	
службу,	 Пенсійний	 фонд	 та	 інші	 устано-
ви,	 де	 можуть	 бути	 отримані	 доходи.	 Ці	
запити	 опрацьовуються	 під	 час	 розгляду	
кожної	особової	справи	індивідуально.
	 Після	 надходження	 програм-
ного	 забезпечення,	 в	 міру	 надходження	
відповідей	 на	 запити	 проводитиметься	
призначення	субсидії	на	наступний	термін.
	 Постановою	 Кабінету	 Міністрів	
України	від	26.04.2017	року	№	300	внесе-
но	зміни	до	Положення	стосовно	обраху-
вання	 доходу	 для	 призначення	 субсидій,	
зокрема	основні	норми:

	 1)	 субсидія	 призначається,	 ви-
ходячи	 із	 середньомісячного	 сукупного	
доходу	осіб	за	чотири	квартали,	що	пере-
дують	місяцю,	що	передує	місяцю,	з	якого	
призначається	субсидія.
	 У	 травні	 для	 домогосподарств,	
які	отримували	субсидію	у	попередньому	
періоді,	 враховуються	 доходи	 за	 період	 з	
квітня	попереднього	року	по	березень	по-
точного	року	включно.	Таким	чином,	вра-
ховуватимуться	більш	актуальні	доходи,	а	
не	за	попередній	календарний	рік.
	 2)	 для	 працездатної	 особи,	
середньомісячний	 дохід	 якої	 менший	 від	
прожиткового	мінімуму,	або	студентів,	які	
навчалися	 за	 денною	 формою	 навчання,	
але	 в	 яких	 відсутній	 дохід,	 у	 розрахунок	
субсидії	 включається	 місячний	 дохід	 на	
рівні	одного	прожиткового	мінімуму,	вста-
новленого	 для	 працездатних	 осіб	 станом	
на	 кінець	 періоду,	 за	 який	 враховується	
дохід.
	 3)	для	працездатної	особи,	у	якої	
відсутні	 доходи	 у	 розрахунок	 субсидії	
включається	місячний	дохід	на	рівні	двох	
прожиткових	 мінімумів,	 встановленого	
для	працездатних	осіб.
	 4)	 для	 працездатної	 особи,	
середньомісячний	 дохід	 яких	 менший	
від	 прожиткового	 мінімуму,	 але	 яка	 от-
римувала	 пенсію,	 стипендію,	 допомогу	
при	 народженні,	 допомогу	 по	 догляду	 за	
дитиною	 до	 досягнення	 нею	 трирічного	
віку,	 допомогу	 інвалідам	 з	 дитинства	
та	 дітям-інвалідам,	 допомогу	 по	 догля-
ду	 за	 інвалідом	 1	 та	 11	 групи	 внаслідок	
психічного	 розладу,	 допомогу	 по	
безробіттю,	 у	 розрахунок	 субсидії	 вклю-
чатимуться	 фактичні	 розміри	 отриманих	
доходів.
	 5)	 у	 разі,	 коли	 на	 час	 звернення	
за	 призначенням	 субсидії	 особа	 є	 непра-
цюючим	 пенсіонером,	 який	 декларує	 в	
останньому	 місяці	 періоду,	 за	 який	 вра-
ховуються	 доходи	 тільки	 пенсію,	 до	 її	
середньомісячного	 доходу	 враховується	
розмір	пенсії	за	такий	місяць.

	 Також	 надана	 можливість	 при-
значати	 субсидію	 для	 домогосподарств,	
що	 складаються	 з	 однієї	 чи	 двох	 непра-
цездатних	 осіб	 на	 площу,	 що	 становить	
75	 кв.	 метрів	 без	 звернення	 на	 комісію	
(було	 на	 48,87	 кв.м.	 на	 сім’ю	 із	 одного	
зареєстрованого+13,65	кв.м.	на	кожну	на-
ступну	зареєстровану	особу).
	 Відбулися	 зміни	 у	 термінах	
призначення	 субсидій	 на	 опалюваль-
ний	 період	 для	 домогосподарств,	 які	
користуються	 газовим	 чи	 електричним	
індивідуальним	 опаленням.	 Відтепер	
субсидія	 на	 опалювальний	 сезон	 для	 цієї	
категорії	розраховується	з	16	жовтня	по	15	
квітня	включно.
	 Після	 закінчення	 опалювального	
періоду	 невикористана	 сума	 субсидій	 на	
оплату	 послуги	 з	 теплопостачання,	 по-
стачання	 холодної	 води	 і	 водовідведення,	
послуг	 газо-	 та	 електропостачання	 для	
індивідуального	опалення	повертається	до	
бюджету	в	повному	обсязі.
	 Проте,	 в	 разі	 економного	 ви-
користання	 енергоносіїв,	 частина	
невикористаної	 суми	 субсидії	 на	 опла-
ту	 послуг	 з	 газо-,	 електропостачання	
для	 індивідуального	 опалення	 станом	
на	1	 травня,	що	в	 грошовому	 еквіваленті	
не	 перевищує	 вартості	 100	 куб.м.	 газу	
або	 150	 кВт.	 ел.	 енергії	 буде	 перерахо-
вано	 на	 особовий	 рахунок	 одержува-
ча	 субсидії	 в	 банківській	 установі	 на	
підставі	списків	таких	осіб	із	зазначенням	
суми	 невикористаної	 субсидії,	 наданих	
управлінню	 підприємствами-надавачами	
послуг	до	1	червня.
	 Виплата	 буде	 здійснюватись	 на	
підставі	особистої	заяви	заявника,	поданої	
до	 1	 вересня	 до	 управління	 праці	 та	
соціального	захисту	населення.
	 Відкриття	 рахунку	 в	 банку,	 як	 і	
вибір	 самої	 уповноваженої	 банківської	
установи,	 здійснюється	 одержувачем	
субсидії	 самостійно.	 На	 момент	 подачі	
заяви	 рахунок	 в	 банку	 повинен	 бути	 уже	
відкритим.

	 Тому,	крім	масового	призначення	
субсидій	 на	 наступний	 термін,	 у	 травні,	
управління	 зобов’язане	 ще	 і	 повідомити	
одержувача	 про	 необхідність	 подання	
зазначеної	заяви.
	 Особливу	увагу	в	постанові	звер-
нено	 на	 обов’язок	 одержувача	 субсидії	
щомісяця	 сплачувати	 вартість	 фактично	
спожитої	 послуги	 з	 урахуванням	 розміру	
призначеної	субсидії.
	 В	разі	отримання	від	організацій-
надавачів	послуг	інформації	про	простро-
чену	 понад	 два	 місяці	 заборгованість,	
субсидія	 на	 наступний	 строк	 не	
призначається,	 про	 що	 управління	
інформує	 особу.	 Поновлення	 нарахуван-
ня	 субсидії	 здійснюється	 тільки	 після	
документального	 підтвердження	 спла-
ти	 боргу	 або	 укладення	 договору	 на	
реструктуризацію.
	 З	 1	 травня	 2017	 року	 змінився	
розмір	середнього	прожиткового	мінімуму	
на	 особу	 і	 становить	 1624	 грн.	 (був	 1544	
грн.).	 Це	 впливає	 на	 визначення	 розміру	
обов’язкового	 відсотку	 платежу	 при	
призначенні	субсидії,	який	розраховується	
індивідуально	для	кожної	сім’ї	за	встанов-
леною	формулою	і	залежить	виключно	від	
доходів	сім’ї.
	 Ще	 раз	 зауважуємо,	 що	 у	 разі	
зміни	 доходів,	 складу	 сім’ї,	 здійснення	
покупки,	 оплати	 послуг	 тощо	 на	 суму	
більше	 50	 тис.грн.	 громадянин	 повинен	
повідомити	 про	 це	 орган,	 що	 призна-
чив	 субсидію,	 у	 місячний	 термін	 (дана	
інформація	зазначена	в	повідомленнях	про	
призначення	субсидії,	які	видаються	одер-
жувачам	житлової	субсидії).
	 За	більш	детальною	інформацією	
просимо	 звертатися	 за	 адресою:	 м.	
Хмільник,	 2-й	 провулок	 Пушкіна,8,	
Управління	 праці	 та	 соціального	 захи-
сту	 населення	Хмільницької	міської	 ради	
(тел.2-33-72,	2-39-36	або	кабінет	№1).		

         Управління праці та соціального 
захисту  населення міської ради

ВАРТО ЗНАТИ

 НАШІ ВІТАННЯ – БАГАТОДІТНИМ РОДИНАМ
Міський	голова	Сергій	Редчик	відвідав	за	місцем	проживання	сім’ї,	в	яких	виховується	
семеро	і	більше	дітей.		
	 Зустрівшись	 із	 родинами,	 міський	 голова	 Сергій	 Редчик	 найперше	 привітав	
Хмільницькі	родини	із	Днем	Матері	та	Міжнародним	днем	сім’ї,	подякував	господарям	
за	дотримання	родинних	цінностей	і	турботу	про	своїх	дітей,	вручив	матерям	квіти	і	
набори	посуду.
									«У	всі	часи	одвічними	і	неоціненними	були	родинні	цінності,	що	з	покоління	до	
покоління	передавалися	 як	найкоштовніший	 спадок	 та	найбільше	шанувалися.	Ваша	
родина	–	є	прикладом	взаємної	допомоги	і	моральності	у	взаємовідносинах.	Нехай	у	
цьому	домі	завжди	панує	злагода	й	добробут!»,	–	сказав	міський	голова,	звертаючись	до	
багатодітних	батьків.
	 Загалом	у	місті	Хмільнику	проживає	213	багатодітних	родини,	які	виховують	
689	дітей.

Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ ОГОЛОШЕННЯ
ДО 20 ЧЕРВНЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПРО 

ЗАНЕСЕННЯ НА ДОШКУ ПОШАНИ «ГОРДІСТЬ МІСТА»
	 Щороку	напередодні	Дня	незалежності	України	виконком	міської	ради	приймає	
рішення	про	занесення	на	міську	Дошку	пошани	кращих	трудових	колективів	та	окре-
мих	громадян	міста	Хмільника.
	 У	 зв’язку	 з	 цим	 просимо	 керівників	 трудових	 колективів,	 профспілкових	
організацій	міста	до	20	червня	цього	року	подавати	на	розгляд	виконавчого	комітету	
міської	 ради	 кандидатури	 для	 занесення	 на	 міську	 Дошку	 пошани	 з	 відповідним	
обґрунтуванням	 щодо	 вагомого	 внеску	 трудового	 колективу	 або	 особи	 в	 соціально-
економічний	розвиток	Хмільника,	заслуг	перед	територіальною	громадою,	діяльності,	
спрямованої	на	забезпечення	добробуту	і	процвітання	міста.
ДОВІДКИ ПРО СКЛАД СІМ’Ї ВИДАЄ ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
									Міський	голова	Сергій	Редчик	видав	розпорядження,	яким	уповноважив	відділ	ве-
дення	реєстру	територіальної	громади	забезпечити	видачу	довідок	про	склад	сім’ї	гро-
мадянам	міста,	котрі	проживають	у	багатоквартирних	будинках	та	приватних	оселях.
									За	інформацією	відділу	ведення	реєстру	територіальної	громади,	з	04.04.2016р.	цим	
структурним	підрозділом	міської	ради	видавалися	довідки	про	склад	сім’ї	для	жителів	
багатоповерхових	житлових	будинків,	а	вже	цьогоріч	такою	послугою	можуть	скориста-
тися	і	мешканці	приватного	сектора.
								Тож	з	питань	отримання	консультацій	та	видачі	довідок	хмільничанам	слід	зверта-
тися	до	відділу	ведення	реєстру	територіальної	громади	за	адресою:	м.	Хмільник,	вул.	
Пушкіна,15,	тел.:	2-44-66.

Виконавчий комітет міської ради 

СВЯТА У ЧЕРВНІ:
 1 червня  - День захисту дітей
                       Всесвітній день батьків
 4 червня  - Трійця
 5 червня  - Всесвітній день довкілля
 6 червня  - День журналіста
11 червня - День працівників легкої      
        промисловості
14 червня - Всесвітній день донора
18 червня - День медичного 
працівника
22 червня  - День скорботи і вшану-
вання пам’ятi жертв війни в Україні 
25 червня  - День молоді
28 червня  - День Конституції України

ЩИРО ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! 

ЗАГІКУ Володимира Михайловича (03.06)	 	 заступника	
міського	 голови	 з	 питань	 діяльності	 виконавчих	 органів	
міської	ради	
ТРОФИМИШИНУ Катерину Костянтинівну (03.06) 
державного	 реєстратора	 речових	 прав	 на	 нерухоме	 майно	
реєстраційного	відділу	міської	ради
ПУХКУ Лесю Миколаївну (03.06) 
спеціаліста	1	категорії		відділу	реєстру	територіальної	гро-
мади	міської	ради
ПОБЕРЕЖНУ Олену Миколаївну (06.06) 
головного	спеціаліста	відділу	ведення	Державного	реєстру	
виборців	міської	ради
КИЄНКО Галину Григорівну (15.06) 
завідувача	сектору	комунальної	власності	управління	жит-
лово-комунального	господарства	та	комунальної	власності	
міської	ради
ДОЛІНА Олега Юрійовича (29.06)
депутата	міської	ради	7	скликання	
ПОДОЛЬСЬКОГО Леоніда Івановича (29.06)
депутата	міської	ради	7	скликання	

КОБЗАР НАВІКИ З НАМИ
	 Перед	 пам’ятником	 Тарасові	 Шевченку	 зібралися	 сотні	 хмільничан	 –	
представників	 	 місцевої	 влади,	 громадського	 активу,	 педагогічних	 та	 учнівських	
колективів	 з	 нагоди	 156-ї	 річниці	 перепоховання	 Кобзаря	 на	 Чернечій	 Горі	 у	 місті	

Каневі.	
	 До	 свідомого	 представ-
ництва	 звернувся	 міський	 го-
лова	Сергій	Редчик.	«156	років	
минуло	з	тих	пір,	як	українська	
земля	 прийняла	 у	 свої	 вічні	
обійми	 Тараса	 Шевченка.	 За	
своїм	 нетлінним	 «Заповітом»	
спочиває	 народний	 поет	 на	
рідній	 благодатній	 землі,	 у	
Каневі.	 Сьогодні	 всі	 ми	 при-
йшли,	 щоб	 засвідчити	 пошану	
духовному	 батьку	 українського	
народу,	 схилити	чоло	перед	ве-
личчю	 його	 таланту	 і	 силою	
духу.	 Шевченко	 нас	 об’єднує	
крізь	 роки»,	 -	 зазначив	 Сергій	
Борисович.			
	 Особливо	 пам’ятний	 тон	

сьогоднішньому	заходу	створювали	тематичні	пісні	у	талановитому	виконанні	народно-
го	аматорського	хорового	колективу	«Зорецвіт»	районного	Будинку	культури	(керівник	
–	Василь	Коцулим)	та	місцевого	шанувальника	Кобзаревого	слова	Богдана	Тарасюка.	
	 Завершилася	просвітницька	акція	покладанням	квітів	до	пам’ятника	Тарасові	
Шевченку	на	знак	данини	пам’яті	про	славного	сина	України.		

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій із громадськістю міської ради
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