
Розповсюджується безкоштовно

ХМІЛЬНИК

                  Більше цікавих новин - на сайті міста ekhmilnyk.gov.ua та у   HmilnykMRada

МОЄ МІСТО2020
№4
квітень

Інформаційний бюлетень міської ради

На всій території України, і в тому 
числі на території Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади, до за-
вершення карантину діє ЗАБОРОНА на:

- з 6 квітня перебування у громадських 
місцях без вдягнутої маски, респіратора;

- з 6 квітня переміщення групою осіб 
більш ніж дві особи (крім випадків службової 
необхідності та супроводження дітей);

- перебування у громадських місцях осіб, 
які не досягли 14 років, без супроводу батьків;

- відвідування парків, скверів, зон 
відпочинку, лісопаркових та прибережних 
зон (крім вигулу домашніх тварин однією осо-
бою та у випадку службової необхідності);

- відвідування спортивних та дитячих 
майданчиків;

- відвідування установ і закладів, 
що надають паліативну допомо-
гу, соціального захисту, установ і 
закладів, що надають соціальні послуги;

- перебування на вулицях без 
документів, що посвідчують особу тощо.

Я прошу всіх і кожного відповідальним чином 
дотримуватися урядових рішень. Ці державні на-
станови  мають стати для нас прописними, життєво-
важливими істинами для суспільного захисту.

Пам’ятаймо: кожним своїм кроком і щоден-
ними діями ми можемо вберегти себе і своїх 
рідних від небезпечної інфекційної хвороби.

Міська рада та її виконавчий комітет на чолі з 
міським головою працюють у посиленому режимі, 
щоб налагодити дієву взаємодію всіх структур, а 
ви – дотримуйтесь ПРАВИЛ, що рятують життя!

Ми працюємо для взаємодії всіх структур, 
а ви – дотримуйтесь ПРАВИЛ, що рятують життя!

    • До громади

Звертаємося до жителів Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної громади:  
якщо у Вас є  потреба  звернутися до міської 
ради та її виконавчих органів та отримати 
послугу, рекомендуємо в період карантину 
утриматися від відвідувань та проконсульту-
ватися за телефонами:

2-20-85 (Центр надання адмінпослуг у 
м.Хмільнику) – із  земельних питань, питань 
містобудівної та архітектурної діяльності, житлово-ко-
мунального господарства та комунальної власності;

2-21-30 (управління праці та соціального захи-
сту населення міської ради)  – з питань матеріальних 
допомог, пільг, компенсацій, субсидій інших питань 
соціального захисту населення;

2-44-66 (відділ ведення реєстру територіальної 
громади міської ради ) – з  питань реєстрації місця 
проживання громадян, зняття з реєстрації, видача 
довідок про склад сім’ї;

2-32-72  (архівний відділ міської ради) – з  питань 
отримання архівних довідок;

2-28-04 (реєстраційний відділ міської ради) – з 
питань державної реєстрації суб’єктів господарюван-
ня, державної реєстрації прав на нерухоме майно;

2-44-36 (відділ земельних відносин міської 
ради) – з питань оформлення документів щодо 
купівлі (оренди) земельних ділянок для провадження 
підприємницької діяльності, а також з інших питань зе-
мельних відносин;

2-32-73 (сектор комунальної власності 
управління житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради) – з питань ви-
користання комунального майна для провадження 
підприємницької діяльності.

Окрім цього,  окремі адміністративні послуги 
можна отримати он-лайн. Їх перелік  розміщено на 
офіційному сайті міської ради.

Звернення (заяви) громадян, запити на 
інформацію, заяви на отримання адміністративних по-
слуг  можливо подати через e–mail: 
admincentr_hm@ukr.net

ЗАПЕВНЯЄМО: Запроваджений режим каран-
тину жодним чином не вплине на  опрацювання 
звернень громадян, виплату призначених дер-
жавних адресних допомог, житлових субсидій та 
пільг. Фінансування усіх соціальних виплат та 
компенсацій відбувається у звичайному режимі та 
за графіком.

Опрацьовується кожне  звернення  до міської 
ради, проводяться призначення та перерахунки 
соціальних виплат.

Запобігаємо поширенню COVID-19 разом!
Ви залишаєтесь вдома! Ми працюємо для вас!

    • Ми працюємо для Вас

До уваги хмільничан

Шановні хмільничани! 2 квітня внесено зміни до постано-
ви Кабінету Міністрів України №211 від  11 березня 2020 року 
«Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2». На виконання рішення Уряду 6 квітня міська комісія з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
запровадила у Хмільницькій громаді  додаткові обмеження. 

Для соціальних
потреб хмільничан

За ініціативи міського голови Сергія Редчика, 
підтримки відповідального бізнесу і громадськості 
проводиться видача продуктових наборів громадя-
нам, які перебувають на обліку у територіальному 
центрі та потребують допомоги. Загалом достав-
лено 478 продуктових наборів громадянам похи-
лого віку та особам з інвалідністю. 3 стор.

Місто 
дезінфікують 

Коштом міського бюджету у  
Хмільнику дезінфікують дороги, зу-
пинки громадського транспорту, 
під’їзди, ліфти і території поблизу 
міських квартир для запобігання по-
ширенню гострої респіраторної хворо-
би COVID-19. 3 стор.

Видатки бюджету на 
медичну галузь

З дописів та коментарів у соціальних мережах 
стало відомо, що жителі громади цікавляться 
скільки коштів міського бюджету спрямова-
но на медичну галузь. Фінансове управління 
Хмільницької міської ради інформує про те, 
що  впродовж  І кварталу 2020 року для по-
кращення медичного обслуговування жителів 
міста Хмільника та села Соколова у бюджеті 
Хмільницької міської об’єднаної територіальної 
громади передбачено видатки на  медичну га-
лузь  в сумі  8435,012  тис грн. 2 стор.

Комісія з ТЕБ та 
НС обмежила:
Комісія ухвалила рішення, яким 

ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЕНО на 
період карантину функціонування 
роздрібної торгівлі продовольчими, 
непродовольчими   товарами на рин-
ках  Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади тощо.

4 стор.
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ДЕПУТАТСЬКА СТОРІНКА

НА 75 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
24 квітня під головуванням міського 

голови Сергія Редчика відбулася 75 поза-
чергова сесія міської ради 7 скликання, 
кворум якої забезпечили 20 депутатів. На 
порядок денний було винесено 18 нагаль-
них питань.

Депутати розглянули і підтримали вне-
сення змін та доповнень до відповідних 
міських програм, спрямованих на поліпшення 
водопостачання та водовідведення у місті та 
забезпечення населення якісною питною во-
дою, розвитку житлово-комунального госпо-
дарства та благоустрою, підвищення рівня 
освітнього процесу, створення належних 
умов для навчання і виховання здобувачів 
освіти, підвищення рівня захисту населення 
і територій, попередження виникнення над-
звичайних ситуацій, надання допомоги враз-
ливим верствам населення м. Хмільника 
та с. Соколова, зокрема, в частині надання 
соціальних послуг.

Враховуючи зміни до міських програм, 
депутати ухвалили зміни до Порядків викори-
стання коштів місцевого бюджету для забез-
печення фінансування заходів цих цільових 
програм.

Для запобігання негативного розвитку 
епідемічної ситуації та підтримки орендарів 
комунального майна у зв’язку зі встановлен-
ням карантину та обмежувальних заходів 
депутати звільнили на період з 01.04.2020 
року до закінчення дії карантину від орендної 
плати за користування комунальним май-
ном орендарів, яким постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 року №211 
«Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (зі змінами) було введено заборону на 
роботу. Це:
– об’єкти, що розташовані у діючих за-
кладах загальної, середньої,  дошкільної, 
позашкільної освіти;
– об’єкти, де надаються побутові послуги на-
селенню, а саме перукарні;
– об’єкти торгівлі непродовольчими товарами 
(крім аптек);
– об’єкти для розміщення спортивних клубів 
та гуртків.
Орендодавцям комунального майна:
– контролювати орендарів щодо необхідності 
дотримання в орендованих приміщеннях 
протиепідемічних обмежувальних заходів в 
період карантину;
– припинити нарахування орендної плати за 
період карантину орендарям,визначеним в 
п.1 цього рішення, за умови наявності пись-
мового звернення від орендаря;
– не нараховувати пеню за несвоєчасну спла-
ту або сплату в неповному обсязі орендної 
плати, нарахованої з 01.04.2020 року по день 
закінчення карантину.

Орендарі визначених об’єктів можуть 
письмово звертатися до орендодавців щодо 
звільнення їх від орендної плати на період 
карантину.

Депутати внесли доповнення до пла-
ну діяльності Хмільницької міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 
поточний рік та підтримали проекти рішень, 
що стосувались фінансової складової, а 
саме: внесли зміни  до бюджету Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної громади на 
цей рік та затвердили договір про передачу 
коштів між місцевими бюджетами.

З дописів та коментарів у соціальних 
мережах стало відомо, що жителі грома-
ди цікавляться скільки коштів міського 
бюджету спрямовано на медичну галузь. 

Фінансове управління Хмільницької 
міської ради інформує про те, що протягом  
І кварталу 2020 року у бюджеті Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної грома-
ди для покращення медичного обслугову-
вання жителів міста Хмільника та села Со-
колова передбачено видатки на  медичну 
галузь  в сумі  8435,012  тис грн, а саме:

КНП «Хмільницька центральна рай-

онна лікарня» Хмільницької районної 
ради – 7119,634 тис грн, з них:
- 50,0 тис грн - співфінансування тестів для 
діагностування коронавірусу;
- 417,938 тис грн  - співфінансування видатків 
на засоби індивідуального захисту, анти-
септичних препаратів та лікарських засобів 
для надання медичної допомоги хворим 
з гострим респіраторним захворюванням 
викликаним коронавірусом COVID-2019;
- 150,0 тис грн - співфінансування у придбанні 
медикаментів і медичних засобів для 
невідкладної допомоги дітям педіатричного 
відділення на час епідемії з метою протидії 
розповсюдження коронавірусу типу 
COVID-19;
- 360,0 тис грн - співфінансування на медичні 
інформаційні системи;
- 381,8 тис грн - придбання персональних 
комп’ютерів, принтерів;
- 102,796 тис грн - співфінансування інсулінів 
для хворих на цукровий та нецукровий діабет;
- 5657,1 тис грн - медичної субвенції з дер-
жавного бюджету.

КНП «Хмільницький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Хмільницької районної ради – 1017,378 
тис грн, з них:

- 188,408 тис грн  - співфінансування видатків 
на засоби індивідуального захисту для ви-
явлення та запобігання розповсюдження 
короновірусу типу COVID-2019;
- 24,0 тис грн - співфінансування видатків 
на індивідуальні швидкі тести на IgG/IgM до 
вірусу COVID-2019, INCP-402;
- 460,0 тис грн - співфінансування на ме-
дикаменти для лікування хворих пільгової 
категорії та забезпеченні безкоштовним 
харчуванням малозабезпечених сімей з хво-
рими дітьми першого та другого років жит-
тя,  придбанні та оплаті дитячих сумішей;
- 50,0 тис грн - співфінансування на технічні 
та інші засоби через аптечну мережу;
- 57,9 тис грн - співфінансування на 
туберкулін;
- 15,0 тис грн - співфінансування на вакци-
ни від грипу для медичних працівників та 
засобів індивідуального захисту;
- 222,070 тис грн - співфінансування 
на оплату медичних послуг жителям 
міської громади в т. ч. покриття вартості 
комунальних послуг та енергоносіїв.

Відокремлений структурний 
підрозділ Хмільницького міськрайонного 
відділу лабораторних ДУ «Вінницький 
обласний лабораторний центр 

МОЗ України» – 114,0 тис грн, з них:
- 82,0 тис грн - співфінансування видатків 
на засоби індивідуального захисту, анти-
септичних препаратів, дезинфекційних 
засобів для запобігання розповсюд-
ження коронавірусу типу COVID-2019;
- 32,0 тис грн - співфінансування видатків 
на обладнання довгострокового кори-
стування для запобігання розповсюд-
ження коронавірусу типу COVID-2019.

КНП «Територіальне медичне 
об’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф Вінницької обласної 
ради» для Хмільницького відділення 
екстреної медичної допомоги:
- 84,0 тис грн - співфінансування видатків 
на засоби індивідуального захисту та об-
ладнання для запобігання розповсюдження 
коронавірусу типу COVID-2019.

КНП «Хмільницька район-
на стоматологічна поліклініка» 
Хмільницької районної ради – 100,0 тис 
грн, з них:
- 46,0 тис грн - співфінансування придбання 
персональних комп’ютерів, принтерів;
- 54,0 тис грн - співфінансування  видатків на 
медичні інформаційні системи.

Розгорнуті видатки бюджету на медичну галузь

– Про внесення змін та доповнень до Комплексної  програми захисту населення і територій Хмільницької міської ОТГ у разі загрози та ви-
никнення надзвичайних ситуацій на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р №1700 (зі 
змінами)
Інформація: Коломійчука В.П., начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської 
ради

– Про внесення змін до рішення 36 сесії міської ради 7 скликання від 19 травня 2017р. №902 «Про затвердження Програми поліпшення 
техногенної  та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017 
– 2021 роки»  (зі змінами)
Інформація: Коломійчука В.П., начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської 
ради

–Про внесення змін до рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18  квітня 2018 р. №1480 «Про порядок використання коштів місцевого 
бюджету, передбачених на фінансування заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки  об’єктів усіх форм власності 
Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади  на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 7 скликання від 
19.05.2017 р № 902 (зі змінами)»
Інформація: Коломійчука В.П., начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської 
ради

– Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми  на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільницька міська об’єднана 
територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затвердженої рішенням 19 сесії міської ради 7 скликання від 
05.08.2016р. №451 (зі змінами)
Інформація: Коломійчука В.П., начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської 
ради

– Про внесення змін до рішення 32 сесії  міської ради 7-го скликання від 09.03.2017р.№763 «Про порядок використання коштів місцевого бюд-
жету, передбачених на фінансування заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми  на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільницька 
міська об’єднана територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затвердженої рішенням 19 сесії міської ради 7 
скликання від 05.08.2016р. №451 (зі змінами)
Інформація: Коломійчука В.П., начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської 
ради

– Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 
1693 (зі  змінами)
Інформація: Сташка І.Г., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

– Про внесення змін до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади, пе-
редбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)
Інформація: Сташка І.Г., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

– Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення населення Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади якісною 
питною водою на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року № 979 (зі змінами)
Інформація: Сташка І.Г., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

– Про внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2018-
2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами)
Інформація: Сташка І.Г., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

– Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання  земельних відносин та управління комунальною власністю у 
Хмільницькій міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)
Інформація: Сташка І.Г., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

– Про оренду комунального майна в період дії протиепідемічних обмежувальних заходів
Інформація: Сташка І.Г., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.

– Про внесення доповнень до плану діяльності Хмільницької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, затвердже-
ного рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання № 2295 від 22.11.2019 року» (зі змінами)
Інформація: Підвальнюка Ю.Г., начальника управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради.

– Про внесення змін та доповнень до комплексної програми «Добро» на 2018-2020 рр., затвердженої рішенням 44 сесії міської ради 7 скли-
кання від 17.11.2017р. №  1175 (зі змінами)
Інформація: Тимошенко І.Я., начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради

– Про внесення змін до порядків використання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування заходів комплексної програми 
«Добро» на 2018-2020 рр., затверджених рішенням 60 сесії міської ради від 19.02.2019р. № 1918(зі змінами)
Інформація: Тимошенко І.Я., начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради

– Про внесення змін до Програми розвитку освіти Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням  53 сесії  Хмільницької міської ради 7 скликання  від 19.10.2018 року  №1699(зі змінами)
Інформація: Коведи Г.І., начальника управління освіти міської ради

– Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 «Про бюджет Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами).
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської ради

– Про затвердження договору про передачу коштів між місцевими бюджетами у 2020 році.
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської ради

Відповідно до розпорядження міського голови 24  квітня 
відбулася 75  позачергова сесія Хмільницької міської ради. 

Сесія розглянула наступні питання:
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У ГРОМАДІ
    •  Соціальна турбота

З початку запровадження карантину достав-
лено 478 продуктових наборів громадянам по-
хилого віку та особам з інвалідністю, сформо-
ваних  коштом місцевого бізнесу, посадовців 
міської ради, освітян та громадськості.

Станом на 24.04.2020 року, на благодійний рахунок 
територіального центру соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) Хмільницької міської ради надійшло 
53,7 тис. грн. від працівників управлінь, відділів та служб 
міської ради, а також дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів територіальної громади. 

Цим коштом придбано та доставлено продуктові 
набори для малозабезпечених осіб та людей похи-
лого віку, осіб з інвалідністю Соколівського старо-
стинського округу Хмільницької міської ОТГ,  а також 
багатодітним та малозабезпеченим сім’ям із дітьми, 
які потребують допомоги продуктами харчування.

Висловлюємо щиру вдячність усім небайду-
жим громадянам,  які доброчинно підтримали і 
повсякчас підтримують соціальні ініціативи:  ФОП 
Валігурі Борису Васильовичу, ФОП Вовку Дмитру 
Васильовичу, ФОП Стахорському Володимиру Ва-
сильовичу, ФОП Войтенку Василю Васильовичу, 
ФОП Михальнюку Миколі Васильовичу та ФОП 
Яремчуку Ігорю Степановичу.

Особливу подяку висловлюємо директору 
ТОВ «Хмільницька будівельна компанія» Бзнуні 
Наірі Буртеловичу, ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», студії сма-

ку кафе «LOFT»,  магазину «Грош-Експрес 09»,  
адміністрації ТОВ «Сільпо-Фуд», ФГ «Фенікс», а 
також усім, хто небайдуже прагне допомогти і 
підтримати громадян похилого віку в цей нелег-
кий період.

Налагоджено моніторинг соціальних 
потреб хмільничан

За ініціативи міського голови Сергія Редчика, підтримки відповідального бізнесу і громадськості у 
період карантину проводиться видача продуктових наборів громадянам, які перебувають на обліку у 
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради та по-
требують допомоги. Продукти харчування доставляються соціально-транспортною службою «Надія»  
за місцем проживання громадян. Першочергово допомога надається людям із інвалідністю та осо-
бам зі значно зниженою групою рухової активності, одиноким та самотнім громадянам похилого віку.

У   Хмільнику є чимало місць, де можна відпочити і прогулятися у вільний час. 
Одне із таких місць – міський парк ім. Т.Г. Шевченка. За останні декілька років наш 
парк кардинально змінив своє обличчя, він став місцем комфортного відпочинку 
і малих, і дорослих. Люди залюбки проводять там свій вільний час: вдень – бать-
ки з маленькими дітьми, надвечір – більше молоді. Щоправда, певні корективи 
у ці прогулянки вніс карантин. І ми це свідомо розуміємо. Та зараз не про це.

Уже неодноразово місто 
потерпало від невідомих 
вандалів, які у парку ламали 
лавки, били світильники, пере-
вертали урни, а в інших части-
нах міста нівечили саджанці, 
нищили клумби, ламали урни, 
дошки оголошень, кидали лав-
ки у ставок і т.д.

І ось черговий акт 
вандалізму у Хмільнику. Тиж-
день тому не обтяжені соціальною 
відповідальністю особи у міському 
парку перевернули кілька альтанок (!), 
порозбивали сміттєві урни, одним сло-
вом, «креативили».

Міський голова Сергій Редчик 
очікує від правоохоронців жорстких 
дій у зв’язку із пошкодженням кому-
нального майна, в яке щороку вклада-
ються бюджетні кошти, аби мешканці 
та гості Хмільника мали затишне місце 
для відпочинку. Адже, як бачимо, 

безкарність приносить нові невтішні 
плоди. Подібне варварство не повин-
но сходити зловмисникам з рук. Нові 
зупинки, урни, квітники, декоративні 
вироби мають залишалися надовго 
і такими ж гарними для людей, які 
цінують красу, культуру, естетику, які 
прагнуть жити у чистому та охайно-
му місті. І щоб це стало реальністю, 
затриманих і винних за скоєне треба 
покарати! Згідно  з законом. Тут все 
просто.

Просто поліція має ДІЯТИ. Тим 
паче, у нинішніх умовах каранти-
ну та суцільних обмежень, коли усі 
ми маємо бути свідомими у своїх 
вчинках, своїх кроках і діях. Багато в 
чому сьогодні ми здаємо іспит на до-
тримання закону, на здатність до са-
мообмежень, на витримку, єдність, 
толерантність, на нашу небайдужість 
до всього, що відбувається навколо 
нас.

Тому очільник громади Сергій 
Редчик розраховує на злагоджені 
та оперативні дії  правоохоронних 
органів, а також – на допомогу на-
ших громадян, які могли або можуть 
стати очевидцями будь-яких проявів 
вандалізму. 

Не будьте байдужими! Не про-
ходьте осторонь. Повідомляйте 
про хуліганські та неадекватні 
вчинки поліцію. Адже вандали не 
просто знищують естетичний ви-
гляд території, завдаючи збитків 
міському бюджету, а навіть у скрут-
ну для всіх годину роблять свою 
«чорну» справу, не гребуючи нічим 
і плюючи на закон.

За інформацією керівника 
Хмільницького ВП Калинівського 
відділу ГУНП у Вінницькій області 
Валерія Романюка, наразі,  встанов-
лено четверо осіб, підозрюваних у 
вчиненні правопорушення. Усі вони 
повторно допитані. Їм інкримінується 
вчинення злочину, передбаченого ч.2 
ст.296 Кримінального кодексу України.

Можливо, саме невідворотність 
покарання за кримінальною стат-
тею все ж стримуватиме потенційних 
хуліганів від необдуманих вчинків. Бу-
демо надіятись. Сподіватимемося і на 
те, що правоохоронці нарешті докла-
дуть всіх зусиль, щоб винні понесли 
заслужене покарання.

Хочеться жити краще, 
комфортніше і цивілізованіше. І ми 
переконані, що, доклавши зусиль та 
об’єднавшись, ми здолаємо всі викли-
ки і проблеми, станемо мудрішими та 
шляхетнішими у своїх діях.

Будьмо людьми!

Сучасне дикунство     •  Для безпеки

Відповідно до Комплексної Програми захисту 
населення і територій Хмільницької міської ОТГ у 
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 
на 2019-2021 роки на території Хмільницької міської 
ОТГ проводиться дезінфекція вулично-дорожньої 
мережі, об’єктів комунальної власності та поверхонь 
у приміщеннях загального користування (під’їздах, 
ліфтах, у місцях масового перебування людей). 
Такі роботи проводять коштом міського бюджету ПП 
«Профдезинфекція» та КП«Хмільниккомунсервіс».  

Місто 
дезінфікують

Проведено дезінфекцію на таких вулицях міста: Монастирсь-
ка, 1-го Травня, Сиротюка, Проспект Свободи, Пушкіна, Сто-
лярчука, Київська, Івана Богуна, Вузькоколійна, Слобідська, 
Декабристі, Небесної Сотні, Комарова, Курортна. 

15 квітня продезінфікувано під’їзди, ліфти та входи до таких 
будинків: 

№ 9, 11, 11а, 13, 15, 16 по вулиці 1 Травня,
№13,15 по вулиці Декабристів,
№13,20 по вулиці Слобідська,
№56 по вулиці Монастирська.
Загалом проведено дезінфекцію у 92 багатоквартирних 

житлових будинках.   

    •  Нечувано!

Реквізити для надання фінансової допомоги:
Територіальний центр соціального обслугову-
вання (надання соціальних послуг) Хмільницької 
міської ради 
УПСЗН Хмільницької міської ради
м. Хмільник, вул. Пушкіна, 48
код 25983305
р/р UA588201720314221001302034655
МФО – 820172
УДКCУ у Хмільницькому районі та м. Хмільнику
Контактна особа: Вепрінцова Наталія Степанівна, 
тел. (068) 15-16-177, (04338) 2-30-30.
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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

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

Надруковано у друкарні ТОВ «Регіна ЛТД»
м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
тел.(097)156-39-13. e-mail:druk33@ukr.net
Тираж 3000 прим. Зам.№29092 від 27.04.2020р.

Ми вже знайомили хмільничан із обов’язками 
та заборонами, які встановлені Правилами благо-
устрою Хмільницької  міської ОТГ. Тепер погово-
римо про обов’язки та заборони для підприємців, 
які мають власні магазинчики. Отже, які обов’язки 
за Правилами благоустрою мають власники тим-
часових споруд (далі – ТС)?

–  Власник тимчасової споруди торговельного, по-
бутового, соціально-культурного чи іншого призначення, 
зобов’язаний забезпечити належне утримання прилеглої до 
тимчасової споруди території;

– Біля кожної ТС повинно бути зовнішнє штучне 
освітлення, а також впритул до них покриття вдосконаленого 

типу завширшки (метрів):
по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції спо-

руди) – 2 м;
з боку вітрини і службового входу – 1 м;
з боку входу для покупців – 1,5 м.
– У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів 

від тротуару до них з тротуару повинна бути побудована 
пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра;

– Біля ТС має бути встановлена урна для збирання твер-
дих побутових відходів;

Власники ТС ЗОБОВ’ЯЗАНІ:
- забезпечити постійний догляд за зовнішнім виглядом 

своїх об’єктів, утримувати в чистоті і порядку, своєчасно усу-
вати пошкодження в конструктивних елементах фасадів;

- забезпечити контроль за організацією постійного при-
бирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного ви-
везення вмісту урн для сміття, належного утримання туалетів 
і біотуалетів (в разі наявності);

- укласти договір на вивезення твердих побутових 
відходів;

- підтримувати зовнішній вигляд ТС в належному стані;
- підтримувати належний експлуатаційний стан 

ТС та відповідного технологічного обладнання, що 
використовується разом з ТС;

- забезпечити догляд за газонами і зеленими насаджен-
нями, якщо такі входять в закріплену за ними територію бла-
гоустрою.

- проводити заходи з озеленення прилеглої території 
шляхом облаштування куточка з ландшафтним дизайном. 
Ескіз якого має бути відображений в паспорті прив’язки на 
ТС.

– Власники, співвласники тимчасових споруд торговель-
ного, побутового, соціально-культурного чи іншого призна-
чення зобов’язані забезпечити наявність на фасадній стінці 
приміщення адресного вказівника на якому має бути зазначе-
на чинна назва вулиці та номер будинку.

Також варто зазначити, що ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- самовільне розміщення ТС для провадження 

підприємницької діяльності та самовільне встановлення ма-
лих архітектурних форм.

– складування тари, матеріалів, різних конструкцій і 
відходів на прилеглих територіях та дахах ТС.

Це не весь перелік того, що визначено Правилами бла-
гоустрою. Ми вибрали лише основне. Але це саме те, за що 
внаслідок порушення власника тимчасової споруди може 
бути притягнено до відповідальності за статтею 152 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, а це – штраф 
в 1700 гривень.

Обов’язки власників тимчасових споруд 
у сфері благоустрою

    •Місцеве рішення

    •  Урядове рішення                                                                                                             •  Обмеження

Кабінет Міністрів України продовжив дію ка-
рантину до 11 травня 2020 року. Відповідне 
рішення прийняте на засіданні Уряду 22 квітня.

Урядовим рішенням дозволено перевезення в 
міському транспорті осіб, які виявили бажання бути доно-
рами крові, а також залучати до роботи окремих категорій 
працівників без проходження обов’язкового профілактичного 
огляду, термін якого припав на період карантину.

Постановою Уряду затверджено Порядок проведення 
протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією особи.

    •  Правоспроможна громада                                                                                                  

17 квітня відбулося засідання міської комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій, на якому розглянули додаткові 
обмежувальні заходи відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України 11 березня 2020р. №211 
(зі змінами) з урахуванням рішення обласної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій  від 17.04.2020 року №24.

Комісія ухвалила рішення, яким ТИМЧАСОВО ЗАБО-
РОНЕНО функціонування роздрібної торгівлі продовольчими, 
непродовольчими   товарами на ринках  Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади суб’єктам господарювання, 
окремим фізичним особам  з тимчасово встановлених контейнерів 
(ракушок), палаток, прилавків, столів, в тому числі встановлених 
самовільно, а також з транспортних засобів, причепів, візків (в 
тому числі ручних), за винятком (в межах території ринків) торгівлі 
в стаціонарних об’єктах торгівлі (магазини, торгівельні комплек-
си, об’єкти торгівлі (МАФ)) групою товарів, на які не встановлені 
обмеження, за умови дотримання визначеного порядку в умовах 
карантину з 19 квітня 2020 року до скасування карантину або 
пом’якшення обмежувальних заходів.

У зв’язку із необхідністю дотримання відповідних санітарних 
та протиепідемічних заходів під час Великодніх свят та поминаль-
них днів за рішенням Комісії ОБМЕЖЕНО ДОСТУП громадян 
до кладовищ у період з 20 квітня по 3 травня 2020 року, крім 
здійснення обрядів поховань з дотриманням заходів особистої 
безпеки та за наявності засобів захисту.

РЕКОМЕНДОВАНО ОБМЕЖИТИ відвідування населен-
ням лісових масивів на території Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади у вихідні та святкові дні.

Закликаємо жителів та гостей Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади відповідально дотримуватися обмежу-
вальних протиепідемічних заходів на період карантину.  

Міська Комісія з ТЕБ 
та НС запровадила 

додаткові обмеження

За січень - березень 2020 року загальний об-
сяг бюджету склав 55805,6 тис. грн (з урахуванням 
трансфертів). 
        До загального фонду бюджету надійшло 53271,0 тис. 
грн, з них: міжбюджетні трансферти склали 16763,0 тис. 
грн; податки та інші платежі – 36508,0 тис. грн, або 101,5 
відсотка плану звітного періоду.  
   До спеціального фонду бюджету надійшло 2534,6 тис. 
грн, в тому числі до бюджету розвитку залучено 1578,5 
тис. гривень.

Видатки міського бюджету за січень - березень 2020 

року проведені в сумі 45149,7 тис. гривень. Видатки 
загального фонду бюджету становлять 42092,3 тис. грн,  
спеціального фонду – 3057,4 тис. гривень.
       Із загального обсягу видатки за захищеними стаття-
ми проведені в сумі 38938,0 тис. грн, що становить 86,0 
відсотки видатків загального фонду.

Видатки на оплату праці працівників бюджетних уста-
нов Хмільницької міської ради відповідно до встановле-
них законодавством умов оплати праці, на проведення 
розрахунків за енергоносії та послуги зв’язку, які спожива-
ються бюджетними установами, проведені стовідсотково.

Виконання міського бюджету 
за І квартал

Інформацію підготовлено в рамках реалізації 
проєкту «Створення системи безоплатної правової допо-
моги в Хмільницькій громаді», який реалізується громадсь-
кою організацією «ПРАВО», у  партнерстві з Хмільницькою 
міською радою та Хмільницьким бюро правової допомо-
ги, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».


