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Відкрили футбольний майданчик 
25 жовтня у ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 відбулося уро-
чисте відкриття футболь-
ного майданчика зі штучним 
покриттям.

Галаслива шкільна родина 
зустрічала гостей та запрошених, се-
ред яких були: міський голова Сергій 
Редчик, заступник голови Вінницької 
обласної державної адміністрації Олек-
сандр Крученюк, начальник управління 
фізичної культури та спорту обласної 
державної адміністрації Сергій Чер-
нявський, голова Хмільницької 
міськрайонної Спілки ветеранів війни 
в Афганістані Володимир Гончарук.

Із вітальним словом до учасників 
спортивного відкриття звернувся 
міський голова Сергій Редчик, який 
побажав учням школи успішно дося-
гати спортивних вершин і здобувати 
переможних результатів для утвер-
дження спортивного рейтингу міста 
та України. Сергій Борисович  по-
дарував спортсменам закладу набір 
футбольних м’ячів із настановою на-
полегливо тренуватися та щораз по-
кращувати спортивну майстерність.

З нагоди урочистої події шкільна 
громада також приймала привітання 
і спортивні подарунки від заступ-
ника голови обласної державної 
адміністрації  Олександра Круче-
нюка та начальника управління 
фізичної культури та спорту обласної 
державної адміністрації, срібного при-
зера Олімпійських ігор, двократного 
чемпіона світу та рекордсмена світу 
з велоспорту  Сергія Чернявського.

Після перерізання символічної 
стрічки, що ознаменувала офіційне 
відкриття футбольного майданчи-
ка, на «зеленому» полі відбулися  
святкові виступи молодіжних талантів 
та спортсменів – Лукашук Аліни, Мар-
ценюк Олени, Шафороста Івана, 
Анни Рубін, танцювального  колек-
тиву «Energy», а також показові 
виступи вільноборців Пахолюка 
Владислава та Олійника Романа.

Підсумував урочистості директор 
навчального закладу Василь Іваниця, 

який висловив вдячність обласній та 
міській владі, депутатському корпусові 
міської ради за повноважне сприяння в 
будівництві футбольного майданчика.

Не оминув увагою керівник школи і 
доброчинців, котрі активно допомагали 
під час проведення будівництва спор-
тивного об’єкта, та принагідно под-
якував депутатові обласної Ради, гене-
ральному директорові АП НВП «Візит» 
Миколі Юрчишину та директорові ЦВКС 
«Хмільник» МО України, депутатові 
міської ради Ігореві Шиньковичу.

Проєкт реалізовано в рам-
ках Державної програми 
«Будівництво футбольних полів 
зі штучним покриттям в регіонах 
України» на суму 1,3 млн. грн., 
що розподілилася порівну між 
місцевим та державним бюджетами.

Футбольний майданчик має покрит-
тя зі штучної трави, що виготовляється 
в Україні та є екологічно безпечною. 
Розміри майданчика - 42 х 22 метри.

Опалювальний період 
Згідно з рішенням виконкому 

міської ради у населених пунктах 
Хмільницької міської ОТГ розпочався 
опалювальний період:
- із 1 жовтня - для ДНЗ, ЗОШ, КПНЗ  
Хмільницька школа мистецтв, ЦДЮТ, 
професійного ліцею сфери послуг м. 
Хмільник, КУ «Хмільницька ЦРЛ»;
- із 16 жовтня - для власників будинків та 
квартир із індивідуальним опаленням;
- із 16 жовтня - для решти бюджетних 
установ та інших споживачів.

Управління праці та соціального за-
хисту населення міської ради буде 
проводити розрахунок житлових 
субсидій,відшкодування пільг та їхнє 
фінансування до завершення опалюваль-
ного періоду.

Хмільник – наш дім
Відповідно до рішення виконкому 

міської ради визначено переможців кон-
курсу на кращий благоустрій «Хмільник - 
наш дім».

У номінації «Кращий двір» переможця-
ми стали жителі багатоквартирного будинку 
по вул. 1 Травня №56 (голова будинкового 
комітету Головань С.Ф.).

У номінації «Кращий благоустрій 
території» переможцями визначено: пер-
ше місце – ФОП Побережська Г.І. магазин 
«Скриня» по вул. 1 Травня №52а; друге місце 
– ПП «Лісове» Гаєвський О.В. по вул. Курор-
тна №4.

У номінації «Кращий благоустрій 
приватної садиби» кандидати відсутні.

Конкурс є традиційним і відбувається 
щорічно.

Виконком міської ради ухвалив рішення «Про встанов-
лення тарифів на послуги з централізованого водопостачан-
ня та централізованого   водовідведення, що надаються КП  
«Хмільникводоканал».

Отже, тарифи на послуги з централізованого водопоста-
чання та централізованого водовідведення, які надаються  КП 
«Хмільникводоканал» міської ради, складатимуть у розмірі:

із централізованого водопостачання:
для населення: 21,46 грн. за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ – 3,58 грн.; 
для бюджетних установ міста: 37,45 грн. за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ – 

6,24 грн.; 
для інших споживачів: 37,45 грн. за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ – 6,24 грн.
із централізованого водовідведення:
для населення: 11,44 грн. за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ – 1,91 грн.;
для бюджетних установ міста: 19,85 грн. за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ – 

3,31 грн.;
для інших споживачів: 19,85 грн. за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ – 3,31 грн.
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення 

діятимуть з 1 листопада 2019 року по 1 листопада 2020 року.

Нові тарифи на воду
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К Відбулися позачергові сесії міської ради

ДЕПУТАТСЬКА СТОРІНКА

1 жовтня під головуванням 
міського голови Сергія Редчика 
відбулася позачергова 65 сесія 
Хмільницької міської ради 7 скли-
кання. Кворум сесії забезпечили 
21 депутат міської ради.  Депута-
ти розглянули 4 планові питання.

Першим слухалося питання 
«Про внесення змін до рішення 57 
сесії міської ради 7 скликання від 
12.12.2018р. №1872 «Про місцевий 
бюджет Хмільницької міської 
об’єднаної  територіальної грома-
ди на 2019 рік (зі змінами)». Зміни 
до бюджету стосувалися уточнення 
субвенції до місцевого бюджету для:

– придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету» на суму 354206,00 грн.;

– відшкодування витрат на 
пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям 
громадян на суму 11027 грн.

Цим рішенням здійснено 
перерозподіл планових призначень 
на 2019 рік відповідно до звернень 
головних розпорядників коштів.

У зв’язку з необхідністю завер-
шення виконання в 2019 році заходів,  
передбачених  міськими цільовими 
програмами, з метою передбачення 
на 2020 рік бюджетних призначень 
на низку заходів при формуванні 
бюджету Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік внесено зміни до чин-
них програм: Програми забезпечен-
ня населення Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади 
якісною питною водою на 2013-2020 
рр., Програми утримання дорожньо-
го господарства Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2020 рр., Програми розвит-
ку житлово-комунального господар-
ства та благоустрою Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2021 роки. За 
сприятливих погодних умов частина 
заходів цих програм буде виконана 
у поточному році, а частина пере-
несена на наступний фінансовий рік.

Депутати підтримали пропозицію 
депутата міської ради Олександра 
Кубряка про внесення відповідних 
змін до програми розвитку житло-
во-комунального господарства та 
благоустрою Хмільницької міської 
ОТГ щодо виготовлення ПКД та 
ремонту зливної  каналізації у 
центрі міста по проспекту Свободи.

28 жовтня відбулася 66 позачергова 
сесія міської ради 7 скликання.

На початок пленарного засідання 
зареєструвалися 22 депутата, які  розгля-
нули 13 питань порядку денного.

Для збереження та відновлення пам’ятки 
архітектури національного значення, залу-
чення інвестицій переможця інвестиційного 
конкурсу, місцеві обранці затвердили 
інвестиційний договір на реставрацію та 
використання Палацу Графа Ксідо. Сто-
ронами визначено Хмільницьку міську 
раду та ТОВ «Розбудова та розвиток», яке, 
відповідно до договору, зобов’язується 
здійснити фінансування протиаварійних та 
ремонтно-реставраційних робіт Палацу, ви-
ступити замовником проектно-кошторисної 
документації для виконання пристосування 
об’єкта інвестування під готельно-ресто-
ранний комплекс, фінансувати всі витрати, 
пов’язані з проектуванням та/або коригу-
ванням проектно-кошторисної документації, 
виконувати функції замовника будівельних 
робіт, укласти охоронний договір з упов-
новаженим органом охорони культурної 
спадщини, виконати протиаварійні та/або 
невідкладні консерваційні заходи на об’єкті 
інвестування в термін до  01.01.2021р., а в 
термін до 01.01.2023р. ввести в експлуатацію 
об’єкт інвестування.  Ця Угода визначає пра-
ва, обов’язки та відповідальність сторін, 
порядок та умови здійснення інвестицій, 
орієнтовний обсяг яких становить 48 
мільйонів гривень. При цьому слід зазначи-
ти, що ринкова вартість об’єкта інвестування 
на момент укладення договору відповідно 
до звіту про незалежну оцінку складає 15 
мільйонів 702 тисячі 815 гривень.

Значна частина рішень стосувалася сфе-
ри житлово-комунального господарства.  Два 
рішення обумовлені необхідністю внесення 
змін та доповнень до чинних міських  програм: 
Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2021 роки та Програми регулюван-
ня земельних відносин та управління кому-
нальною власністю у Хмільницькій міській 
об’єднаній територіальній громаді на 2017-
2020 роки. Декілька рішень стосувалися пи-
тань, пов’язаних із приватизацією об’єктів 
комунальної власності.

Для створення належних умов для на-
вчання і виховання, збереження здоров’я 
здобувачів освіти, підвищення якості 
освітнього процесу, депутати затверди-
ли внесення змін до Програми розвит-
ку освіти Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки. 
Зміни стосувалися фінансування заходів 
Програми та закупівлі товарів для забезпе-
чення належного функціонування освітніх 
закладів. 

Волевиявленням більшості від депу-
татського складу затверджено рішення, 
що стосується фінансової сторони жит-
тя хмільничан, а саме змін до бюджету 
територіальної громади на 2019 рік. Рішення 
передбачає зміну бюджетних призначень 
у різних сферах, а саме: соціального захи-
сту і соціального забезпечення населення, 
освіти, економіки, екології та природних 
ресурсів, благоустрою населених пунктів 
тощо. 

На виконання заходів Комплексної про-
грами покращення умов медичного обслу-
говування жителів міста на 2016-2019 роки 
збільшено бюджетні призначення в сумі 57 
тисяч 300 грн. на закупівлю туберкуліну для 
дітей – жителів міста. За пропозицією окре-
мих депутатів збільшено призначення на ям-
ковий ремонт доріг у м. Хмільнику за раху-
нок зменшення асигнувань з інших об’єктів. 

Окремими рішеннями також 
затверджені договори про переда-
чу коштів бюджетам інших рівнів.  



Виконавчий комітет Хмільницької 
міської ради оголошує конкурс з 
відбору громадських  організацій  
осіб з інвалідністю та ветеранів, 
діяльність яких має  соціальну  
спрямованість  для надання 
фінансової  підтримки з місцевого  
бюджету Хмільницької  міської ОТГ.

Конкурсні пропозиції приймають-
ся з 8.30 год. 16.10.2019 по 15.30 год. 
14.11.2019 щоденно, крім вихідних 
та святкових днів, з 08.30 год. до 
15.30 год., за адресою: м.Хмільник, 
вул.Столярчука, 10  – Центр надання 
адміністративних послуг у м.Хмільнику.

До участі у конкурсному відборі 
для отримання фінансової підтримки 
з  місцевого  бюджету Хмільницької  
міської ОТГ допускаються громадські 
організації осіб з інвалідністю та 
ветеранів, які мають соціальну 
спрямованість, зареєстровані у встанов-
леному законодавством порядку та ма-
ють необхідність фінансової підтримки.

Конкурсна пропозиція подається у 
запечатаному конверті (з поміткою на 
конкурс і назвою організації) та містить:

- Заяву про участь у конкурсно-
му відборі з визначення громадсь-
ких організацій осіб з інвалідністю  і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, для надання  фінансової 
підтримки з бюджету Хмільницької  
міської ОТГ (Додаток 1 до Порядку  
відбору громадських організацій осіб з 
інвалідністю  та ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість,  для на-
дання фінансової підтримки з місцевого  
бюджету Хмільницької  міської ОТГ в 
новій редакції, затвердженого рішення 
60 сесії міської ради 7 скликання від 
19.02.2019 року № 1914  “Про  внесен-
ня змін до Порядку відбору громадсь-
ких  організацій осіб з інвалідністю та 
ветеранів, діяльність яких має  соціальну  
спрямованість  для надання фінансової  
підтримки з  бюджету м. Хмільника в 
новій редакції, затвердженого рішенням 
57 сесії міської ради 7 скликання від 
12.12.2018р. № 1811” , за посиланням:
http://ekhmilnyk.gov.ua/government/
documents/deps/solutions?id=37606;

- копію статуту громадської 
організації, завірену підписом 
керівника громадської організації, 
скріпленим її печаткою;

- копію рішення органу державної 
фіскальної служби про включення 
громадської організації до Реєстру не-
прибуткових установ та організацій, 
завірену підписом керівника громадської 
організації, скріпленим її печаткою;

- довідка про склад керівного ор-
гану громадської організації, завірену 
підписом керівника громадської 
організації, скріпленим її печаткою;

- опис та кошторис витрат, 
необхідних для виконання/реалізації 
проекту, заходу за формою (Дода-

ток 2 до Порядку відбору громадсь-
ких організацій осіб з інвалідністю  
та ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість,  для надан-
ня фінансової підтримки з місцевого  
бюджету Хмільницької  міської ОТГ в 
новій редакції, затвердженого рішення 
60 сесії міської ради 7 скликання від 
19.02.2019 року № 1914  “Про  внесен-
ня змін до Порядку відбору громадсь-
ких  організацій осіб з інвалідністю та 
ветеранів, діяльність яких має  соціальну  
спрямованість  для надання фінансової  
підтримки з  бюджету м. Хмільника в 
новій редакції, затвердженого рішенням 
57 сесії міської ради 7 скликання від 
12.12.2018р. № 1811” , за посиланням: 
http://ekhmilnyk.gov.ua/government/
documents/deps/solutions?id=37606.

Опис проекту, заходу  повинен 
висвітлити мету і завдання, план ви-
конання із зазначенням строків та 
відповідальних виконавців на кож-
ному етапі, очікувані результати та 
конкретні результативні показники ви-
конання/реалізації проекту, заходу, 
інформацію про цільову аудиторію,  
способи інформування громадськості 
про хід виконання/ реалізації про-
екту, заходу, детальний розрахунок 
витрат та джерела фінансування;

- інформацію про діяльність 
громадської організації, зокрема про 
досвід виконання/реалізації проектів, 
заходів протягом останніх двох років 
за рахунок бюджетних коштів та 
інших джерел фінансування, джерела 
фінансування громадської організації, 
її матеріально-технічну базу та кадро-
ве забезпечення (Додаток 3 до Порядку 
відбору громадських організацій осіб з 
інвалідністю  та ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість,  для на-
дання фінансової підтримки з місцевого  
бюджету Хмільницької  міської ОТГ в 
новій редакції, затвердженого рішення 
60 сесії міської ради 7 скликання від 
19.02.2019 року № 1914  “Про  внесен-
ня змін до Порядку відбору громадсь-
ких  організацій осіб з інвалідністю та 
ветеранів, діяльність яких має  соціальну  
спрямованість  для надання фінансової  
підтримки з  бюджету м. Хмільника в 
новій редакції, затвердженого рішенням 
57 сесії міської ради 7 скликання від 
12.12.2018р. № 1811”, за посиланням: 
http://ekhmilnyk.gov.ua/government/
documents/deps/solutions?id=37606.

- бюджетний запит на відповідні 
3 роки з детальним розрахун-
ком  показників затрат, продукту та  
ефективності використання бюджетних 
коштів.

Подана конкурсна пропозиція не 
повертається учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність 
інформації у конкурсній пропозиції 
покладається на учасника конкурсу.

Виконавчий комітет міської ради оголошує конкурс з 
відбору громадських організацій

Для забезпечення утримання території 
міста Хмільника у належному санітарному 
стані, зменшення негативного впливу відходів 
на довкілля та здоров’я населення підпунктом 
5.3.12 Правил благоустрою території міста 
Хмільника ВИЗНАЧЕНО, що власники при-
ватних будинковолодінь ЗОБОВ’ЯЗАНІ 
на договірних умовах із спеціалізованою 
організацією проводити збір, вивезення 
та утилізацію твердих побутових відходів.

Отже, жителям Хмільницької гро-
мади НЕОБХІДНО звернутися до КП 
«Хмільниккомунсервіс» (вул. Пушкіна №107а, 
тел. 2-25-51) та укласти договір на вивезення по-

бутових відходів із комунальним підприємством 
«Хмільниккомунсервіс».

ЗАУВАЖУЄМО: Недотримання вимог Пра-
вил благоустрою території міста Хмільника 
передбачає порушення ст. 152 КУпАП «Порушен-
ня державних стандартів, норм і правил у сфері 
благоустрою населених пунктів, правил благоу-
строю територій населених пунктів», які тягнуть за 
собою накладення штрафу на громадян від двад-
цяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян 340-1360 грн. і на посадо-
вих осіб, громадян – суб’єктів підприємницької 
діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 850-1760 грн.

Просимо хмільничан із розумінням поставити-
ся до питання укладення договорів на вивезення 
ТПВ та врахувати, що вартість вивезення ТПВ 
складає 60 – 63 грн./рік, а штраф за неукладений 
договір на вивезення ТПВ – 340-1360 грн.

Звертаємо увагу жителів Хмільницької грома-
ди на те, що до 30.11.2019р.  необхідно укласти 
договір із комунальним підприємством на вивіз 
сміття. У разі неукладення громадянами догово-
ру із  1 грудня 2019 року будуть складені попере-
дження та застосовуватимуться грошові стягнен-
ня, передбачені чинним законодавством України.

Будьмо відповідальними і дбайливими госпо-
дарями своєї громади!

До 30 листопада необхідно укласти договір 
на вивезення відходів

Додаток 1
до Порядку відбору

громадських організацій                             
осіб з інвалідністю  та ветеранів

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
    Бланк громадської організації 

   
Дата___№__                         Голові комісії з конкурсного відбору громадських 
                                                        організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, 
                                                        діяльність яких має соціальну спрямованість,  для 
                                                        надання фінансової підтримки з бюджету 
                                                        Хмільницької  міської ОТГ

Заява
про участь у конкурсному відборі  з визначення громадських 

організацій  осіб з інвалідністю  і ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість, для надання     фінансової підтримки з бюд-

жету Хмільницької  міської ОТГ
Я__________________________________________________________

(ПІБ керівника ГО або уповноваженої особи, посада уповноваженої особи)
_______________________________________________

(повна назва ГО)
подаю для участі у конкурсі, що проводить виконавчий комітет Хмільницької 
міської ради проект , захід __________________

(назва проекту, заходу, який представляється на конкурс)
До заяви додаються:
- копія статуту громадської організації, завірену  підписом керівника 

громадської організації, скріпленим її печаткою;
- копія рішення органу державної фіскальної служби про включення 

громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, 
завірену  підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;

- довідка про склад керівного органу громадської організації, завірену  
підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;

- опис та кошторис витрат, необхідних для виконання/реалізації проекту, 
заходу за формою (додаток 2). Опис проекту, заходу  повинен висвітлити 
мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних 
виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні 
показники виконання/реалізації проекту, заходу, інформацію про цільову 
аудиторію,  способи інформування громадськості про хід виконання / 
реалізації проекту, заходу, детальний розрахунок витрат та джерела 
фінансування;

- інформація про діяльність громадської організації, зокре-
ма про досвід виконання/реалізації проектів, заходів протягом 
останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших дже-
рел фінансування, джерела фінансування громадської організації, 
її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (Додаток 3).

 - бюджетний запит на відповідні 3  роки з детальним розрахунком  
показників затрат, продукту та  ефективності використання бюджетних 
коштів;

- електронний варіант цієї пропозиції.
Цією заявою підтверджую про _________________факту порушення 

                         (відсутність / наявність) 
ГО вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх 
бюджетних періодів.

____________________________________________________________
Підписи засвідчують зобов'язання: 
- у разі надання бюджетного фінансування використовувати його 

відповідно до цілей визначених проектом, заходом  відповідно до затвер-
дженого кошторису витрат;

- з умовами конкурсу ознайомлені та згодні.
Я,__________________________ надаю згоду на                             
(керівник ГО або уповноважена особа)                 

обробку моїх персональних даних  організатору  конкурсу  та Комісії з кон-
курсного відбору  громадських організацій осіб з інвалідністю  та ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість,  для надання   фінансової 
підтримки з бюджету Хмільницької  міської ОТГ відповідно до Закону 
України від 01.06.2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних».

______________                _____________                   _______________
     (Голова  ГО або 
уповноважена особа)                 підпис                        (Прізвище,     
                                                                                                                            ініціали)                  
               М. П.  
Дата: «_____» _______________ 20___ р.  
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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

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.№ 27635 від 29.10.2019р.

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

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 МИХАЛЬЧУК Анатолій Миколайович (01.11)
 ветеран праці, почесний громадянин м.Хмільника 
 ЗЕЛІНСЬКИЙ Микола Здіславович (01.11)
 директор ПрАТ «Хмільниксільмаш»
 СКОРОПАДЕНКО Михайло Григорович (01.11)
 головний спеціаліст з питань державного архітектурно-
 будівельного контролю управління містобудування та 
 архітектури міської ради
 КУЛИК Оксана Василівна (02.11) 
 адміністратор Центру надання адміністративних 
 послуг у м.Хмільнику
 ТЕРЕЩУК Руслан Васильович (02.11)
 депутат міської ради 7 скликання
 ЛУКОВ Дмитро Стахович (02.11) 
 ветеран праці
 СОКОЛЕНКО Марія Володимирівна (02.11) 
 ветеран праці
 КУЛАК Тетяна Олександрівна (04.11) 
 депутат міської ради 7 скликання
 МАЛІНОВСЬКИЙ Олександр Леонідович (06.11) 
 водій загального відділу міської ради
 ПОПОВА Зоя Миколаївна (07.11) 
 директор Комунального закладу «Хмільницька 
 районна бібліотека для дорослих»
 МЕЛЬНИЧУК Володимир Іванович (07.11)
 міський голова 4, 5 скликань
 ТКАЧ Марія Олексіївна (07.11)
 ветеран праці
 ОКОЛОДЬКО Ірина Петрівна (08.11)
 головний державний соціальний інспектор управління 
 праці та соціального захисту населення міської ради 
 ДРЕМБЛЮГА Алєся Юріївна (09.11) 
 адміністратор Центру надання адміністративних 
 послуг у м.Хмільнику
 ЧОРНОГУЗ Аліна Геннадіївна (12.11) 
 адміністратор Центру надання адміністративних 
 послуг у м.Хмільнику
 ГОНЧАРЕНКО Олександр Олександрович (12.11)
 депутат міської ради 7 скликання
 ГРЕБЕНЮК Катерина Петрівна (12.11)
 діловод Соколівського старостинського округу
 ЮДІНА Катерина Митрофанівна (12.11)
 ветеран праці                                                               
 БРИЛЯНТ Олена Володимирівна (13.11) 
 головний спеціаліст бюджетного відділу  
 фінансового управління міської ради
 СЄНГАЛЄВИЧ Сергій Олександрович (13.11) 
 ветеран праці 
 ПЕРЧУК Людмила Павлівна (16.11)
 начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових 
 категорій громадян управління праці та соціального 
 захисту населення міської ради
 КОЦУЛИМ Людмила Петрівна (17.11)
 провідний спеціаліст відділу персоніфікованого  
 обліку пільгових категорій громадян управління 
 праці та соціального захисту населення міської ради
 ВІНЯРСЬКА Тетяна Дмитрівна (21.11)
 провідний спеціаліст сектору прийняття заяв та 
 документів відділу адресних соціальних допомог та 
 компенсацій управління праці та соціального захисту
 населення міської ради
 ШУМИГОРА Ніна Броніславівна (22.11)
 завідуюча дитячим відділенням Комунального 
 некомерційного підприємства «Хмільницька центральна 
 районна лікарня» Хмільницької районної ради
 КРИЧУН Еліна Антонівна (25.11)
 заступник начальника управління - начальник  
 відділу соціальних адресних допомог та 
 компенсацій управління праці та соціального 
 захисту населення міської ради
 ШЕСТОПАЛ Валентина Анатоліївна (25.11)
 прибиральниця управління праці та соціального  
 захисту населення міської ради
 СТАШКО Василь Михайлович (26.11) 
 депутат міської ради 6 скликання
 ЗАХАРЧЕНКО Валентина Іванівна (29.11) 
 начальник віділу бухгалтерського обліку та 
 звітності - головний бухгалтер  
 фінансового управління міської ради
 ЛИТВИНЕНКО Інна Сергіївна (28.11) 
 начальник відділу житлово-комунального 
 господарства управління житлово-комунального  
 господарства та комунальної власності міської ради 
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Виконавчий комітет міської ради 
оголошує конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки комунального майна. 

 1. Дата, час та місце проведення конкурсу:
  Конкурс відбудеться 14 листопа-

да 2019 року о 15 год.   в  конференц-
залі (4-й поверх) міської ради, вул. Сто-
лярчука,10,  м. Хмільник  Вінницької обл.

2. Об’єкт оцінки та мета про-
ведення незалежної оцінки

ОБ’ЄКТ1 – будівля котельні загальною 
площею 267,0 кв.м  по вул. Декабристів,13А  
в м.Хмільник,  для цілей приватизації.

3. Кінцевий термін подання конкурсної 
документації: 

Конкурсна документація приймається 
до 17 год. 30 хв. 13 листопада  2019 року.

4. Перелік підтвердних документів:
- заява про участь в конкурсі за формою, 

встановленою додатком 2 до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної 
оцінки комунального майна, затвердженого 
рішенням 50 сесії міської ради від 19.12.2013 
р. №1458 (веб-сайт  www.hmilnyk.osp-ua.info);

- копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному 
реєстрі фізичних осіб - платників податків, 
або копія сторінок паспорта для осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про 
це відповідний орган державної податкової 
служби і мають відмітку у паспорті (для пре-
тендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчого документа пре-
тендента та довідки про присвоєння 
йому ідентифікаційного коду згідно 
з ЄДРПОУ (для юридичної особи);

- копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному 
складі і яких буде залучено до проведення 
оцінки і підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде 

додатково залучено претендентом до про-
ведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенден-
ту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (доку-
мент, який містить відомості про претенден-
та щодо його досвіду роботи, кваліфікації 
та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та до-
датково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна);

- згода на обробку персональних даних; 
- довідка у довільній формі про 

кількість звітів про незалежну оцінку май-
на, що складені за попередні 24 місяці. 

5. Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається на ко-

жен об’єкт окремо в запечатаному конверті, 
на якому, крім поштових реквізитів, ро-
биться відмітка «На конкурс» із зазначен-
ням об’єкта та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися підтвердні 
документи з їх описом та окремий запеча-
таний конверт з конкурсною пропозицією. 
Конкурсна пропозиція має містити: 
пропозицію щодо ціни виконання робіт та 
пропозицію щодо строку виконання робіт.

Термін виконання робіт до 30 календар-
них днів.

Претендент має право відкликати 
свою заяву до дати проведення конкурсу , 
повідомивши про це письмово голову комісії.

6. Адреса, за якою подаються доку-
менти: вул. Столярчука,10, м.Хмільник, 
Вінницька обл., 22000 (сектор комунальної 
власності каб.202, тел.(0433823273) 

7. Відомості  про місцезнаходження 
комісії, контактний телефон: 22000, 
м.Хмільник, вул. Столярчука,10, тел.(04338) 
2-32-73.

Виконавчий комітет міської ради 
оголошує конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки комунального майна 

АКТУАЛЬНО


