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Інформаційний бюлетень міської ради Розповсюджується безкоштовно

    • Вакансії

    • Конкурс

 Viber

провідного спеціаліста сектору комунальної 
власності управління житлово-комунально-
го господарства та комунальної власності 
Хмільницької  міської ради

До участі в конкурсі допускаються громадяни 
України, які:
– мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
– без вимог до стажу роботи;
– знають вимоги чинного законодавства з пи-
тань місцевого самоврядування, служби в органах 
місцевого самоврядування, Закону України «Про 
запобігання корупції», законодавства у сфері житло-
во-комунального господарства та з питань охорони 
навколишнього природного середовища;
– вільно володіють державною мовою;
– володіють персональним комп’ютером на рівні 
впевненого користувача.

Документи приймаються з 14.08.2020р. по 
14.09.2020р.

Додаткова інформація щодо документів, які 
необхідно подати для участі у конкурсі, основ-
них функціональних обов’язків, розміру та умов 
оплати праці надається за адресою: м.Хмільник, 
вул. Столярчука, 10, 4-й поверх (відділ управління 
персоналом), тел.: 2-25-68.

провідного спеціаліста управління освіти 
Хмільницької міської ради 

До участі в конкурсі допускаються громадяни 
України, які:

- мають вищу педагогічну освіту не нижче сту-
пеня бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;
- знають вимоги чинного законодавства з 

питань місцевого самоврядування, служби в ор-
ганах місцевого самоврядування та державної 
служби, у сфері освіти, правила охорони праці та 
протипожежної безпеки;

- вільно володіють державною мовою;
- володіють персональним комп’ютером  на 

рівні впевненого користувача.
Документи приймаються з 28.08.2020р по 

28.09.2020р.
Додаткова інформація щодо документів, 

які необхідно подати для участі у конкурсі, ос-
новних функціональних обов’язків, розміру 
та умов оплати праці надається за адресою: 
м.Хмільник, вул. Столярчука, 10, 4-й поверх 
(відділ управління персоналом міської ради), 
тел. 2-25-68, 2-20-96.

Шановна громадо!
Мої щирі вітання – всім і кожному з нагоди  29-ї річниці 

незалежності України.
Незалежність – це не просто слово, що вимовляємо 

у свята та в будні, це – щоденність кожного свідомого  
українця або українки, які  живуть із любов’ю в серці, із 
патріотизмом у душі. Це свідомий і вільний поступ до са-
моствердження,  зміцнення, зростання.

Незалежність – це завжди приналежність до свого, 
рідного, отчого краю, що проростає  вдячністю нашим 
прабатькам  і  батькам,  які з вірою в добро навчали нас 
бути відповідальними перед Богом, своїм родом і людьми, 
бо від того міцніє древо роду нашого і благословенний рід 
наш буде у віках.

Незалежність  – це відповідальність за себе, за 
свою родину, своє місто, село, Батьківщину… Це єдина 
ментальність людини, яка прагне  бути корисною  і ре-
зультативною  своїй громаді, своїй країні.

Незалежність – це незламна вірність Україні, мужність 
і відвага наших воїнів, які  там, на Сході держави, твердо 
боронять кожен клаптик рідної землі від зловісного воро-
га, захищають наші звичаї, мову  і культуру, наближають 
мир і спокій до кожного з нас.

Єднаймося у добрих справах! І хай міцніє наша Україна!
Зі святом, що нас єднає і звеличує! Із Днем незалежності 

України!
З повагою
Міський голова                                            Сергій РЕДЧИК 

Незалежність – 
наша воля і вибір 

Міська рада оголошує конкурс 
на  заміщення  вакантних  посад

Виконавчий комітет міської ради 
оголошує про проведення архітектурного 
відкритого Конкурсу:

для визначення кращої ескіз-ідеї пам’ятного 
знаку хмільничанам, учасникам АТО/ООС, 
що пропонується встановити на розі вулиць 
Курортної та Монастирської в місті Хмільнику.

Конкурс проводиться  шляхом  заохочення  
відповідно до преміального фонду конкурсу.

Строки проведення конкурсу: з 07.09.2020 
року до 07.10.2020 року.

Додаткову інформацію можна отримати за 
телефоном: 2-70-12 (управління містобудування 
та архітектури міської ради).

Більш детально про Конкурс  читайте на 
офіційному веб-сайті  міста Хмільника,  у «По-
рядку та умовах Конкурсу для визначення кращої 
ескіз-ідеї пам’ятного знаку хмільничанам, учасни-
кам АТО/ООС».

31 серпня на засіданні виконавчого комітету міської ради ухвале-
но рішення про проведення Конкурсів для визначення найкращого 
об’ємно-просторового та ідейно-художнього рішення пам’ятного 
знаку  хмільничанам, учасникам АТО/ООС та хмільничанам-
ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Виконком міської ради оголошує Конкурс 
на ескіз-ідею пам’ятних знаків 

Виконавчий комітет міської ради оголошує 
про проведення архітектурного відкритого Кон-
курсу:

для визначення кращої ескіз-ідеї пам’ятного 
знаку хмільничанам-ліквідаторам наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, що пропонується  встановити 
по проспекту Свободи у м.Хмільнику.

Конкурс проводиться  шляхом  заохочення  
відповідно до преміального фонду конкурсу.

Строки проведення конкурсу: з 07.09.2020 року 
до 07.10.2020 року.

Додаткову інформацію можна отримати за те-
лефоном: 2-70-12 (управління містобудування та 
архітектури міської ради).

Більш детально про Конкурс  читайте на 
офіційному веб-сайті  міста Хмільника,  у «Порядку 
та умовах  Конкурсу” на визначення кращої ескіз-ідеї 
пам’ятного знаку хмільничанам-ліквідаторам наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС».

31 серпня відбулася 
80 позачергова сесія 
міської ради

  • Гордість міста  • Автограф для громади  • Міська рада

Інвестиції в освіту - 
інвестиції в майбутнє

«Бюджет» громади - для 
здоров’я хмільничан

Микола Купрінович - 
претендент на занесен-
ня до Книги пошани
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ДЕПУТАТСЬКА СТОРІНКА

11 вересня - 81 сесія міської ради

    •  Засідання ради

- Про погодження штатного роз-
пису комунального підприємства 
«Хмільниккомунсервіс».

- Про погодження штатного роз-
пису комунального підприємства 
«Хмільникводоканал» Хмільницької міської 
ради.

- Про затвердження виснов-
ку про вартість комунального майна: 
адміністративної будівлі по вул. Шевченка,3.

- Про приватизацію об’єкта комунальної 
власності.

- Про приватизацію об’єкта комунальної 
власності: будівлі котельні по вул. 
Декабристів,13А. 

- Про передачу капітальних інвестицій 
в основні засоби від управління житлово-
комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради.

- Про розгляд заяви Ковальчук Н.В. 
щодо надання згоди на забудову земельної 
ділянки.

- Про розгляд заяви Штанько О.С. 
щодо надання згоди на забудову земельної 
ділянки.

- Про розгляд заяви гр. Овсікової Г.А., 
гр.Овсікова О.Є., гр. Овсікова В.Є. щодо  
надання згоди на забудову орендованої 
земельної ділянки.

- Про розгляд заяви гр. Загіки Л.В. щодо 
надання згоди на забудову орендованої 
земельної ділянки.

- Про внесення змін та доповнень до 
рішення 53 сесії міської ради 7 скликання 
від 19.10.2018р. № 1702 «Про Порядки вико-
ристання коштів місцевого бюджету, перед-
бачених на фінансування заходів Програми 
сприяння розвитку місцевого самоврядуван-
ня та партнерських відносин у Хмільницькій 
міській ОТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами).

- Про внесення змін та доповнень до 
комплексної програми «Добро» на 2018-
2020 рр., затвердженої рішенням 44 сесії 
міської ради 7 скликання від  17.11.2017р. №  
1175 (зі змінами). 

- Про внесення змін до порядків викори-
стання коштів місцевого бюджету, передба-
чених на фінансування заходів комплексної 
програми «Добро» на 2018-2020 рр., за-
тверджених рішенням 60 сесії міської ради 
7 скликання від 19.02.2019р. № 1918 (зі 
змінами).

- Про затвердження порядків викори-
стання коштів місцевого бюджету, передба-
чених на фінансування заходів комплексної  
програми «Добро» на 2021-2023 рр.

- Про внесення змін до рішення 72 
сесії Хмільницької міської ради 7 скликання  
№2482 від 11.03.2020 року «Про внесен-
ня змін до штатного розпису та структури 
територіального центру соціального  об-
слуговування (надання соціальних послуг) 
Хмільницької міської ради».

- Про надання дозволу управлінню 
освіти міської ради на списання комуналь-
ного майна.

- Про перейменування Хмільницького 
міського центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді і затвердження положення у 
новій редакції.    

- Про занесення прізвища Кульчицько-
го Б.І. до Книги Пошани та пам’яті «Гордість 
Хмільника».

- Про затвердження звіту про виконан-
ня бюджету Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади за І півріччя 2020 р.

- Про визначення ФОП Гаврилюка В.О. 
податковим агентом зі справляння туристич-
ного збору.

- Про визначення ФОП Гаєвської А.В. 
податковим агентом зі справляння туристич-
ного збору.

- 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).

- Про внесення змін та поновлень 
договорів оренди землі для обслуговування 
гаражів.

- Про розгляд заяви гр. Павлюка В.С. 
щодо земельної ділянки для обслуговування 
гаражу по вул. 1 Травня, у м. Хмільнику. 

- Про укладання (поновлення) договорів 
фактичного користування земельними 
ділянками для обслуговування гаражів у м. 
Хмільнику. 

- Про затвердження технічних 
документацій та надання земельних ділянок 
в користування на умовах оренди для об-
слуговування гаражів.

- Про надання в фактичне користуван-
ня земельних ділянок для обслуговування 
гаражів у м. Хмільнику. 

- Про надання дозволу на виготовлення 
документацій із землеустрою для подальшо-
го оформлення права власності  на земельні 
ділянки у м. Хмільнику (присадибні земельні 
ділянки). 

- Про затвердження документацій із 
землеустрою та безоплатну передачу у 
власність земельних ділянок (присадибні 
земельні ділянки). 

- Про безоплатну передачу у власність 
земельних ділянок Південного району в м. 
Хмільнику Вінницької області. 

- Про безоплатну передачу у власність 
земельної ділянки у м. Хмільнику по вул. 
Захисників України, 2, Вінницької області.

- Про надання дозволу на виготовлення 
документацій із землеустрою для подальшо-
го оформлення права користування на умо-
вах оренди  на земельні ділянки (присадибні 
земельні ділянки). 

- Про затвердження документацій із 
землеустрою та передачі в користуван-
ня на умовах оренди земельних ділянок 
(присадибні земельні ділянки). 

- Про поновлення дії договорів фактич-
ного користування земельними ділянками 
для городництва у м. Хмільнику.  

- Про погодження меж земельних 
ділянок. 

- Про внесення змін до рішень сесій 
Хмільницької міської ради, що стосуються 
громадян.

- Про затвердження документації із 
землеустрою та безоплатну передачу у 
власність земельної ділянки (присадибна 
земельна ділянка) на території с. Соколова. 

- Про розгляд заяв громадян щодо на-
дання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність 
для ведення особистого селянського госпо-
дарства на території Соколівського старо-
стинського округу. 

- Про розгляд заяви Зайцевої С.П. 
щодо надання дозволу на виготовлення 
документації із землеустрою на земельну 
ділянку, на яку поширюється право сервітуту 
для будівництва та обслуговування водогону 
(комунікацій).

- Про надання Боровському Ф.А. в ко-
ристування на умовах строкового сервітуту 
земельної ділянки у м. Хмільнику по вул. 

Київській.
- Про затвердження проекту землеу-

строю  щодо відведення земельної ділянки 
площею 120,0 кв.м по площі Перемоги,2 
(біля ПАТ «Укрпошта») та проведення зе-
мельних торгів.

- Про розгляд заяв Радович Н.М. та 
Сторчак Л.В. щодо земельної ділянки у місті 
Хмільнику по вул. Небесної Сотні, 21.

- Щодо земельної ділянки у місті 
Хмільнику по вул. Пушкіна, 74. 

- Про надання АТ «Українська 
залізниця»  дозволу на виготовлення 
документації із землеустрою на земельну 
ділянку у м. Хмільнику.

- Про надання ПрАТ «Хмільницька 
швейна фабрика «Лілея» дозволу на ви-
готовлення документації із землеустрою 
на земельну ділянку по вул. Пушкіна у м. 
Хмільнику.

- Про розгляд заяви гр. Шимкова Є.М. 
щодо проїзду до земельної ділянки в м. 
Хмільнику по вул.  Київська, 13 (колишня 
вул. Василя Порика, 15Б). 

- Про надання в користування земельної 
ділянки у місті Хмільнику по вул. Північна, 
12.

- Про внесення змін до «Положення про 
порядок надання земельних ділянок гро-
мадянам для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), веден-
ня особистого селянського господарства, 
садівництва, городництва».

- Про розгляд заяви Бондара В.П. щодо 
земельної ділянки по вул. Івана Богуна у
м. Хмільнику.

- Про розгляд заяви Стукан Т.В. щодо 
земельної ділянки по вул. 1 Травня у 
м. Хмільнику.

- Про розгляд заяви Юхниці Є.Л. щодо 
земельної ділянки площею 86,0 кв.м по про-
спекту Свободи, 6 у м. Хмільнику.

- Про розгляд заяви Юхниці Є.Л. щодо 
земельної ділянки площею 298,0 кв.м по 
проспекту Свободи,6 у м. Хмільнику.

- Про затвердження міської цільової 
Програми регулювання земельних  
відносин у Хмільницькій міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2021-2023 роки.

- Інші питання землекористування.

Відповідно до розпорядження міського голови С.Б.Редчика 11 вересня 2020 року о 10.00 год. у залі засідань міської ради 
/2 поверх/ відбудеться чергова 81 сесія міської ради 7 скликання. На розгляд сесії виносяться наступні питання:

    •  До відома депутатів

 80 позачергова сесія міської ради
31 серпня під головуванням 

міського голови Сергія Редчика 
відбулася позачергова 80 сесія 
міської ради 7 скликання. Зага-
лом у роботі сесії взяли участь 
23 депутати міської ради, які 
розглянули 50 питань.

Депутати розглянули та 
підтримали внесення змін та до-
повнень до діючих програм, зо-
крема, що стосуються розвитку 
житлово-комунального господар-
ства та благоустрою, регулювання 
земельних відносин та управління 
комунальною власністю, покра-
щення умов медичного обслу-
говування жителів Хмільницької 
міської ОТГ, поліпшення 
техногенної та пожежної безпеки 
об’єктів,  розвитку фізичної культу-
ри і спорту.

Для забезпечення безпеки до-
рожнього руху на автомобільних 
дорогах та вулицях населених 
пунктів, поліпшення водопоста-

чання та водовідведення у на-
селених пунктах Хмільницької 

міської ОТГ, забезпечення на-
селення якісною питною водою 
депутатський корпус затвердив 
відповідні програми на 2021-2023 
роки.

З метою забезпечен-
ня Хмільницької міської 
територіальної виборчої комісії 
Хмільницького району Вінницької 
області приміщенням на час про-
ведення місцевих виборів у 2020 
році прийнято рішення надати в 
безоплатне тимчасове користу-
вання приміщення в адмінбудівлі 
по вул. Столярчука,2 для 
розміщення  комісії.

Відповідно до нормативних 
актів Кабінету Міністрів України 
на період запровадження каран-
тину прийнято рішення встано-
вити робочий день працівників 
виконавчих органів міської ради 
з понеділка по четвер з 8.00 до 
17.00 год., у п’ятницю – з 08.00 

до 15.45год. Перерва на обід – з 
12.00 до 12.45 год.

Не набрав необхідної 
кількості голосів та був відхилений 
проєкт рішення міської ради «Про 
створення Комунальної уста-
нови «Центр професійного роз-
витку педагогічних працівників 
Хмільницької міської ради». У 
результаті цього недоцільним був 
розгляд питання «Про конкурсний 
відбір директора і педагогічних 
працівників Комунальної уста-
нови «Центр професійного роз-
витку педагогічних працівників 
Хмільницької міської ради». Тому 
цей проєкт депутати не заслухову-
вали і відповідно рішення не при-
ймали.

Окремими рішеннями за-
тверджено Положення про по-
рядок проведення інвестиційних 
конкурсів на території населе-
них пунктів Хмільницької міської 

об’єднаної територіальної грома-
ди, склад Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при 
Хмільницькій міські раді, перелік 
адміністративних послуг, що на-
даються через Центр надання 
адміністративних послуг у м. 
Хмільнику.

Депутатський корпус 
підтримав проєкти рішень, що сто-
сувалися фінансової складової, 
а саме: внесли зміни до бюджету 
Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвер-
дили договір про передачу коштів 
між місцевими бюджетами у 2020 
році.

Понад три десятки питань 
позачергової сесії стосували-
ся врегулювання земельних 
відносин. Усі запропоновані 
проєкти рішення цього блоку були 
підтримані місцевими обранцями.
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Настав час сконцентрувати-
ся на управлінських можливостях і 
рішеннях міської влади в освітньому 
просторі, детально проаналізувати 
плани та наміри, показати динаміку 
досягнень у питаннях оснащення 
матеріально-технічної  бази закладів 
освіти коштом міського бюджету за 
період з 2016 по 2020 роки.

Про стан справ в освітньому 
компоненті ми продовжуємо систем-
но інформувати в актуальній рубриці 
міського голови «Автограф для громади». 

Отже, на «освітній мапі» 
Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади значиться 5 
закладів дошкільної освіти  та 5 закладів 
загальної середньої освіти, а також за-
клад позашкільної освіти – Центр дитячої 
та юнацької творчості.

У 2016 році  проведено:
капітальний ремонт харчоблоку та 

ремонт силових електромереж харчобло-
ку ЗОШ №2;

- капремонт фасаду будівлі ЗОШ №3 
(встановлення дверних блоків),

- капремонт актової зали школи-
гімназії №1;

- будівництво огорожі на території 
ДНЗ №1.

Також придбано навчальні засоби 
для дитсадків, шкіл та центру дитячої та 
юнацької творчості (меблі, шкільні дошки, 
м’який інвентар, мультимедійні дошки та 
проектори, комп’ютерну техніку, осна-
щення для кабінетів фізики та хімії, об-
ладнання для харчоблоків, кухонний по-
суд тощо).

У 2017 році бюджетним коштом 
проведено:

- капремонт актової зали школи-
гімназії №1;

- капремонт коридорів школи №4;
- реконструкцію внутрішніх туалетів 

ЗОШ №3;
- реконструкцію будівлі ДНЗ №7 

з використанням енергозберігаючих  
технологій із утепленням фасаду та го-
рищного перекриття;

- капремонт з утеплення будівлі ДНЗ 
№5.

Також придбано  навчальні засоби 
для дитсадків, шкіл та центру дитячої та 
юнацької творчості (меблі, шкільні дошки, 
м’який інвентар, спортивний інвентар, 
мультимедійні дошки та проектори, 
комп’ютерну техніку, обладнання для 
харчоблоків шкіл та дитсадків тощо).

У 2018 році коштом міського бюд-
жету виконано:

- капітальний ремонт харчоблоків 
школи-гімназії №1 та ЗОШ №3;

- будівництво сучасного спортивного 
майданчика в ЗОШ №2;

- монтаж блискавкозахисту та вогне-
захисну обробку дерев’яних конструкцій 
у ЗОШ №2;

- реконструкцію будівлі ДНЗ №7 
з використанням енергозберігаючих 
технологій із утепленням фасаду та го-
рищного перекриття;

- реконструкцію внутрішніх вбира-
лень в ДНЗ №7 та ДНЗ №5.

Також виготовлено проектно-кошто-
рисну документацію (ПКД)  та проведено 
її експертизу на встановлення  блискав-
козахисту у  школі-гімназії №1, ЗОШ №2, 
№3, №4, ДНЗ №1, №5, №7.

У школі-гімназії №1 та ЗОШ №2 
реалізовано проект «Ресурсні  кімнати – 
крок до успішного життя в соціумі дітей з 
інвалідністю!».

Крім того, дитсадки, школи та 
позашкільні навчальні заклади міським 
бюджетним коштом оснащено новими 
меблями, сучасним м’яким та спортивним 
інвентарем, обладнанням для кабінету 
біології, технологічним обладнанням 
для  харчоблоків шкіл і дитсадків, прид-
бано та встановлено засоби дистанційної 
передачі даних на вузлах обліку природ-
ного газу в закладах освіти тощо.

У 2019 році коштом міського бюд-
жету проведено:

- капремонт харчоблоку ЗОШ №4;
- капремонт вентиляційних систем 

на харчоблоках школи-гімназії №1 та 
ЗОШ №3;

- встановлення системи пожежної 
сигналізації, системи мовленево-
го оповіщення людей про пожежу та 
управління евакуюванням людей у ЗОШ 
№2;

- будівництво футбольного майдан-
чика зі штучним покриттям у ЗОШ №2;

- будівництво сучасного спортивного 
майданчика в ЗОШ №4;

- виготовлено ПКД на реконструкцію 
будівлі ЦДЮТ та Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр».

Коштом міського бюджету придбано 
для дитсадків, шкіл та центру дитячої 
та юнацької творчості меблі, м’який 
інвентар, шкільні дошки, циркуляційні 
насоси, лічильники для опалювального 
пункту дитсадків, спортивний інвентар 
та обладнання для шкільних спортзалів, 
дидактичні матеріали, технічне та 
комп’ютерне обладнання, музичні 
інструменти, інструменти та обладнання  
для шкільних майстерень, технологічне 
обладнання для харчоблоків шкіл та 
дитсадків тощо.

У 2020 році (1 півріччя) виготов-
лено ПКД та проведено її експертизу по 
об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 
ДНЗ №1 по вул. по вул. Декабристів, 13 в 
м. Хмільник Вінницької області» на суму 
89,177 тис. грн.

Очікуємо дозволу на проведення 
робіт із реконструкції будівлі з викори-
станням енергозберігаючих технологій із 
утепленням фасаду та горищного пере-
криття ДНЗ №1, на що  передбачено 
фінансування  з місцевого бюджету на 
суму  3683,783 тис. грн.

Таким чином, на розвиток 
матеріально-технічної бази освітніх 
закладів за чотири роки (2016-2019рр) 
із міського «гаманця» було спрямовано 
27,3 млн грн. Це свідчить про те, що в 
порівнянні з 2016 роком видатки зросли 
у 2,1 рази.

Також зауважимо, що у 2018 році 
в розпочалася практична реалізація 
Концепції Нова українська школа (НУШ). 
Засвідчуючи готовність до інновацій у 
галузі міської освіти, впровадження но-
вих  стандартів, для всіх перших класів 
наших шкіл з міського бюджету виділені 
кошти на  закупівлю меблів, дидактичних 
матеріалів, комп’ютерної техніки.

У 2018 році коштом бюджету міста 
закуплено меблі, дидактичні матеріали 
та комп’ютерну техніку на суму 477,1 тис. 
грн. У 2019 році для НУШ спрямовано – 
231,1 тис. бюджетних грн.

Також бюджетним коштом 
забезпечується безкоштовне харчуван-
ня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського  піклування, дітей з особли-
вими освітніми  потребами, які навчають-
ся у інклюзивних класах, учнів 1-4 класів 
ЗЗСО, учнів 5-11 класів, сім’ї, яких пере-
бувають у складних матеріальних умо-
вах. Для таких потреб було спрямовано:

У 2016р.-1575,6 тис. грн.
2017р.- 1982,8 тис. грн.
2018р.-2420,1 тис. грн.
2019р.- 2735,6 тис. грн.
*** Сума коштів для харчування 

дітей зросла в 1,7 разів.
Для забезпечення функціонування 

пришкільних таборів  літнього відпочинку 
кошти міського бюджету були розподілені 
таким чином:

У 2016р.-113,2 тис. грн.
2017р.- 158,1 тис. грн.
2018р.- 158,9 тис. грн.
2019р.- 289,7 тис. грн.
*** Сума бюджетних коштів для 

пришкільних таборів збільшена у 2,5 
разів.

Також коштом міського бюд-
жету активно підтримується компо-
нент «Обдарованість». Видатки на 
преміювання обдарованих учнів зросли в 
2,3 рази і виглядають в розрізі років на-
ступним чином:

У 2016р.-30,0 тис. грн.
2017р.- 35,0 тис. грн.
2018р.- 35,0 тис. грн.
2019р.- 70,0 тис. грн.
Підсумовуючи, підкреслимо, що 

інвестиції в освіту – це завжди інвестиції 
в успішне майбутнє наших дітей, це  
внесок у покращення професійної 
компетентності вчителів, оснащення 
навчально-виховної бази закладів освіти.

Підтримуючи освітні ініціативи, 
міський голова Сергій Редчик разом 
із депутатським складом міської ради 
у взаємодії з управлінням освіти та 
дирекціями навчальних закладів, 
разом зробили суттєвий крок вперед, 
крок назустріч актуальним потребам 
наших дітей, запитам педагогічних 
колективів і активу батьків.

Продовженню прогресивних 
справ на користь громаді – бути!!!

Інвестиції в освіту - 
інвестиції в майбутнє

Міська рада приділяє значну ува-
гу розвитку медичної галузі. Щоб бути 
переконливими і не багатослівними, ми 
проаналізували  фінансовий ресурс, який 
був спрямований на підтримку місцевих 
медичних установ за повних чотири роки  і 
частково за 2020 рік. Охоче ділимося  такою  
інформацією  із хмільничанами в актуальній 
рубриці міського голови «Автограф для гро-
мади».

Але спершу про головне.  Медичні закла-
ди, що розташовані  у Хмільнику, перебувають 
у підпорядкуванні Хмільницької районної ради. 
Відповідно до Бюджетного кодексу України за 
розрахунками Міністерства фінансів України 
щороку  з міського бюджету до районного бюд-
жету  передається міжбюджетний трансферт у 
вигляді медичної субвенції. 

У 2016 році з міського бюджету спрямо-
вано медичної субвенції  на суму  18,8 млн 
грн. 

Втім,  не тільки субвенцією обмежується 
підтримка медичних установ коштом міського 
бюджету.  Міська рада  реалізовує  Комплексну 
програму покращення умов медичного обслуго-
вування жителів громади.

Тепер спробуємо за роками деталізувати 
скільки коштів і на які потреби було виділено 
коштів міського бюджету для медичних установ.

У 2016 році за медичною Програмою 
заклади охорони здоров’я додатково 
профінансовано на суму 2  млн грн.  Зокре-
ма:

КУ «Хмільницька центральна районна 
лікарня» Хмільницької районної ради – 575 
тис. грн. для придбання:

- лікарських та дезінфікуючих засобів, 
виробів медичного призначення – 90 тис. грн.

- інсулінів для хворих на цукровий діабет з 
числа жителів міста – 185 тис. грн.

- хірургічного медобладнання та медичного 
інструментарію – 300 тис. грн.

КУ «Хмільницький районний медичний 
центр первинної медико-санітарної допо-
моги» Хмільницької районної ради  -1406,6 
тис. грн. для придбання:

- туберкуліну – 57,3 тис. грн.
- медикаментів для пільгової категорії хво-

рих – 254,3 тис. грн.
- цифрового флюорографа – 900,0 тис. грн.
- заміни вікон – 195,0 тис. грн.
У 2017 році:
Передано Хмільницькому районному 

бюджету медичну субвенцію – 23,8 млн грн.
За медичною програмою для покращен-

ня умов медичного обслуговування жителів 
міста – 1,4 млн грн.

 КУ Хмільницька ЦРЛ» Хмільницької 
районної ради  – 543,934 тис. грн. для прид-
бання:

- медикаментів для профілактики 
працівників та лікування хворих пільгової 
категорії – 140,0 тис. грн.

- інсулінів для хворих на цукровий діабет з 
числа жителів міста – 378,934 тис. грн.

- проявної установки для рентгенологічного 
кабінету (для ручної обробки рентгенівської 
плівки з сушкою та шафи сушильної ШС-80) – 
25,0 тис. грн.

КНП «Хмільницький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Хмільницької районної ради  – 783,1 тис. 
грн., для придбання:

- медичного препарату туберкулін – 57,3 
тис. грн.

- медикаментів для пільгової категорії хво-
рих – 254,3 тис. грн.

- створення бази Єдиного електронного 
реєстру пацієнтів – 369,44 тис. грн.

- співфінансування для придбання сучас-
ного комп’ютерного томографа – 102,1 тис. грн.

Також передано кошти до Вінницького 
обласного клінічного онкологічного дис-
пансеру в сумі  102,1 тис. грн.

У 2018 році:
Передано Хмільницькому районному 

бюджету медичну субвенцію – 22,6 млн грн.
За медичною програмою для покращен-

ня умов медичного обслуговування жителів 
міста – 1,5 млн грн.

 КУ «Хмільницька центральна район-
на лікарня»  Хмільницької районної ради – 
профінансовано  на суму 961,5 тис. грн.:

- ремонт приміщень – 100 тис. грн.
- закупівля медикаментів для невідкладної 

допомоги дітям міста Хмільника – 300 тис. грн.
- придбання автоматичного гематологічного 

аналізатора – 251,5 тис. грн.
- інсулінів для хворих на цукровий і нецу-

кровий діабет – 310,0 тис. грн.
КУ «Хмільницький районний медичний 

центр первинної медико-санітарної допо-
моги»  Хмільницької районної ради – 510,8 
тис. грн.  для придбання:

- медикаментів для пільгової категорії хво-
рих – 303,8 тис. грн.

- слухових апаратів для дітей – 36,0 тис. 
грн.

- туберкуліну для дітей міста – 57,3 тис. грн.
- медичного обладнання та приладів ме-

дичного призначення – 38,7 тис. грн.
- будівельних та господарських матеріалів 

для поточного ремонту– 75,0 тис. грн.
У 2019 році:
Передано Хмільницькому районному бюд-

жету медичну субвенцію більше 21 млн грн.
За Комплексною медичною програмою 

для покращення умов медичного обслуговуван-

ня жителів міста – 1,5 млн грн. Зокрема:
КНП «Хмільницька ЦРЛ» Хмільницької 

районної ради – 480,0 тис. грн.
Придбано персональні комп’ютери 

з багатофункціональними пристроями та 
супровідним програмним забезпеченням 
для обслуговування жителів м.Хмільника та 
с.Соколова Хмільницького р-ну – 480,0 тис. грн.

 КНП «Хмільницький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Хмільницької районної ради – 970,2 тис грн.:

Співфінансування оплати медичних послуг, 
оплати комунальних послуг та енергоносіїв 
для надання послуг жителям м. Хмільника та 
с.Соколова Хмільницького р-ну (крім зарплати з 
нарахуваннями) – 585,1 тис. грн.

Придбання медикаментів для невідкладної 
медичної допомоги жителям м. Хмільника та 
с.Соколова Хмільницького р-ну – 24,0 тис. грн.

Придбання медикаментів для лікування 
хворих пільгової категорії – 303,8 тис. грн.

Придбання туберкуліну – 57,3 тис. грн.
У 2020 році:
Передано Хмільницькому районному бюд-

жету медичну субвенцію 5,6 млн грн.
За Комплексною медичною програмою для 

покращення умов медичного обслуговування 
жителів міста – 3,1 млн грн. Зокрема:

КНП «Хмільницька центральна район-
на лікарня» Хмільницької районної ради – 
профінансовано більше 1,5 млн грн.:

придбано персональних комп’ютерів на 
суму 375,9 тис. грн.

співфінансування на медичні інформаційні 
системи – 360,0 тис. грн.

проведено співфінансування тестів для 
діагностування коронавірусу – 50,0 тис. грн.

співфінансування видатків на засо-
би індивідуального захисту, антисептичних 
препаратів та лікарських засобів для на-
дання медичної допомоги хворим з гострим 
респіраторним захворюванням викликаним 
коронавірусом COVID-2019 – 417,938 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 – 150,0 тис. грн.

співфінансування інсулінів для хворих на 
цукровий та нецукровий діабет- 102,8 тис. грн.

 КНП «Хмільницький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Хмільницької 
районної ради –  більше 1 млн грн.:

- на засоби індивідуального захисту та 
вакцинації від грипу – 15 тис грн.

- на засоби індивідального захисту та 
індивідуальні швидкі тести на IgG/IgM до вірусу 
COVID-2019, INCP-402 – 212,4 тис. грн.

- на медикаменти для лікування хворих 
пільгової категорії – 460 тис.грн.

- на технічні та інші засоби через аптечну 
мережу -50,0 тис.грн.

- на оплату медичних послуг жителям 
міської громади в т. ч. покриття вартості кому-
нальних послуг та енергоносіїв – 222,07тис.грн.

- придбання туберкуліну – 57,9 тис грн.
Відокремлений структурний підрозділ 

Хмільницького міськрайонного відділу лабора-
торних ДУ «Вінницький обласний лабораторний 
центр МОЗ України» – 114,0 тис грн:

- співфінансування видатків на засо-
би індивідуального захисту, антисептичних 
препаратів, дезинфекційних засобів для 
запобігання розповсюдження коронавірусу типу 
COVID-2019 – 82,0 тис. грн.

- співфінансування видатків на обладнання 
довгострокового користування для запобігання 
розповсюдження коронавірусу типу COVID-2019 
– 32,0 тис. грн.

 КНП «Територіальне медичне об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної ради» для Хмільницького відділення 
екстреної медичної допомоги – 84,0 тис грн.

- співфінансування видатків на засоби 
індивідуального захисту та обладнання для 
запобігання розповсюдження коронавірусу типу 
COVID-2019 – 84,0 тис. грн.

 КНП «Хмільницька районна стоматологічна 
поліклініка» Хмільницької районної ради – 350,0 
тис грн:

- співфінансування придбання персональ-
них комп’ютерів, принтерів – 46,0 тис грн.

- співфінансування  видатків на медичні 
інформаційні системи – 54,0 тис грн.

- співфінансування послуг з невідкладної 
стоматологічної допомоги жителям 
Хмільницької міської ОТГ – 250,0 тис. грн.

Таким чином упродовж  2016-2020 років  
для потреб медичних установ Хмільницької 
громади  коштом міського бюджету було 
спрямовано 101,3  млн грн.

Ось  який  «бюджет»  –  для здоров’я со-
тень і тисяч хмільничан.  Усе для того, щоб 
жителі нашої громади мали впевненість –  їм 
нададуть якісну медичну допомогу,  бо медич-
ний заклад  оснащений лікарськими засобами,  
укомплектований  потрібним діагностичним  та 
комп’ютерним  обладнанням. Це не тільки важ-
ливо, але і життєво необхідно!

– Разом із тим, ми усвідомлюємо всі 
складнощі і виклики, що постають у галузі 
реформування системи охорони здоров’я, 
тому будемо й надалі докладати зусиль, 
щоб фінансово допомагати медичним за-
кладам для доброго здоров’я жителів 
Хмільницької громади, – резюмує міський го-
лова Сергій Редчик .

«Бюджет» громади - 
для здоров’я хмільничан
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
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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 
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    •  Консультації з громадою

У Хмільницькій міській об’єднаній територіальній 
громаді тривають консультації з громадськістю щодо 
проєкту Статуту територіальної громади. Але ж що таке 
Статут громади? Яка користь від цього документа  буде 
для  жителів  і  як він впливатиме на громадську дум-
ку, сприйняття чи суспільну поведінку? – На ці та інші 
питання ми спробували  дати зрозумілі  для громади 
відповіді, сформувавши 12 тезових думок, що розгор-
нуто відкривають проєкт Статуту нашої громади. Отож:

Статут Хмільницької міської ОТГ – це основний місцевий 
нормативно-правовий документ громади, що ухвалюється 
Хмільницькою міською радою від імені та в інтересах гро-
мади і відповідає Конституції України, Європейській хартії 
місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве 
самоврядуванняв Україні» та іншим законодавчим актам 
України.

1. Це своєрідна «місцева конституція», в якій закладе-
но основні права, обов’язки, гарантії прав жителів громади, 
принципи, за якими живе громада, за якими міська влада 
взаємодіє з громадою, вирішуються питання місцевого зна-
чення.

2. Статут є обов’язковим для виконання всіма органами 
місцевої влади та жителями міської громади. Усі рішення, 
що ухвалюються на місцевому рівні, мають відповідати по-
ложенням Статуту громади, який має найвищу юридичну 
силу, за винятком рішень, прийняти місцевим референду-
мом.

3. Проект Статуту Хмільницької міської ОТГ налічує 8 
Розділів, 33 статті з трьома додатками до них:

4. У Розділі 1 конкретизується загальне поняття Статуту, 
визначається  символіка громади (герб, прапор), встановлю-

ються місцеві свята (День громади),  а також розповідається 
про почесні відзнаки територіальної громади.

5. У розділі 2 прописуються гарантовані права та 
обов’язки  громадян  на участь у вирішенні питань місцевого 
значення, які не можуть бути обмежені.

6.У розділі 3 описані форми безпосередньої участі 
громади у вирішенні питань місцевого значення (місцеві 
вибори, місцевий референдум, загальні збори громадян за 
місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, 
звернення громадян, у тому числі і в форматі подання елек-
тронних петицій, консультації з громадськістю, участь у кон-
сультативно-дорадчих органах, у роботі контрольно-нагля-
дових органів, участь у розподілі коштів місцевого бюджету 
(громадський бюджет, бюджет місцевих проектів), участь у 
створенні ОСН тощо)).

7. У розділі 4 обумовлені взаємовідносини органу 
місцевого самоврядування та посадових осіб із інститутами 
громадянського суспільства, з іншими територіальними гро-
мадами, а також участь в асоціаціях і міжнародна співпраця.

8. У Розділі 5 описані принципи та форми Громадського 
контролю  за діяльністю органів місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб, серед яких однією із форм є громадсь-
ка експертиза.

9. У Розділі 6 подаються засади розвитку Хмільницької 
міської ОТГ, що базуються на концепції збалансованого роз-
витку всіх сфер соціально-економічного, політичного і куль-
турного розвитку громади, плануванні розвитку громади на 
майбутнє із застосуванням гендерно-орієнтованого підходу, 
реалізації екологічних програм, програм розвитку освіти, охо-
рони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва.

10. У Розділі 7 йдеться про звітування органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб перед громадою (звіт 
міського голови, депутатів Ради, старости у Старостинсько-
му окрузі).

11. У Розділі 8, що є заключним, визначається поря-
док внесення змін і доповнень до Статуту міською радою, 
обумовлюється, хто має право подавати пропозиції щодо 
змін до Статуту, а також зазнається про те, що Статут 
підлягає обов’язковій державній реєстрації.

12. Невід’ємними додатками до Статуту є:
Положення про загальні збори громадян за місцем про-

живання, що визначає порядок ініціювання, організації та 
проведення загальних зборів,

Положення про місцеві ініціативи, яким визначається 
порядок внесення місцевих ініціатив та їх розгляд Радою,

Положення про громадські слухання, що встановлює 
порядок ініціювання, підготовки та проведення громадсь-
ких слухань, а також врахування їх результатів органом 
місцевого самоврядування.

Підсумовуючи, нагадуємо, що свої пропозиції та заува-
ження до проекту Статуту Хмільницької міської ОТГ жителі 
громади можуть подавати по 30 вересня 2020  року.

Для цього треба звернутися до міської ради через 
електронну пошту miskrada_hm@ukr.net або ж надіслати 
пропозиції письмово за адресою:

22000, м. Хмільник вул. Столярчука,10.
Консультації що проекту Статуту Хмільницької міської 

ОТГ надаються:
за тел.: 2-23-18 (відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій із громадськістю міської ради),
за тел.: 2-23-73 (юридичний відділ міської ради);
ГО «ПРАВО» за тел.: 067 425 84 95 (Віталій Дорох).

Навіщо Статут хмільничанину? – 
12 тез для поінформованості громади

Відділ з питань фізичної культури і спор-
ту Хмільницької міської ради звернувся з 
клопотанням про занесення до Книги поша-
ни та пам’яті «Гордість Хмільника» прізвища 
Купріновича Миколи Володимировича –  вете-
рана спорту, керівника гуртка Центру дитячої 
та юнацької творчості з настільного тенісу.

Нагадаємо, що відповідно до Положення про Кни-
гу  Пошани та пам’яті «Гордість Хмільника», затвер-
дженого рішенням 12  сесії  міської  ради від  28 лип-
ня 2011 р. N 217,  ця книга «служить однією із форм 
відзначення особистостей, які залишили вагомий слід в 
історії та розбудові Хмільника, визнання особистих ва-
гомих здобутків та практичних результатів окремих гро-
мадян у різних сферах діяльності і напрямках роботи».

Висунення претендентів на внесення до Кни-
ги Пошани має проходити в обстановці широкої 
гласності, високої вимогливості до оцінки досягнень 
і значимості особистого внеску кожного претендента.

Основна вимога до матеріалів, які подаються 
для занесення до Книги Пошани, –  повне розкриття 
здобутків претендентів на внесення до Книги Пошани.

Біографічна довідка на Купріновича М.В.
(підготовлена на підставі інформації, 

поданої відділом з питань фізичної куль-
тури і спорту Хмільницької міської ради»).

Микола Володимирович Купрінович народився 
30 серпня 1940 року.  Багаторічна трудова біографія 

цієї небайдужої людини упродовж десятків років 
спрямована на розвиток спорту у м.Хмільнику.

Микола Купрінович і сьогодні у свої 80 років 
– керівник гуртка ЦДЮТ з настільного тенісу, вете-
ран спорту. Це людина, яка зуміла згуртувати на-
вколо себе учнівську молодь, батьків та дорослих 
своєю відданістю до настільного тенісу. Він ніколи не 
рахується з часом, працює стільки, скільки необхідно. 
Свій спортивний професіоналізм уміло передає 
своїм вихованцям, які його люблять та поважають.

Він - чудовий пропагандист здорово-
го способу життя, ініціатор та організатор 
різноманітних спортивних змагань. Це фахівець 
та ентузіаст,  фанатично відданий спорту, якому 
не позичати таланту, енергії, цілеспрямованості 
та наполегливості у досягненні поставленої мети.

Вихованці ЦДЮТ разом зі своїм тренером – на-
ставником, не раз радували хмільничан своїми спор-
тивними досягненнями.

За високий професіоналізм та відданість 
спорту Микола Володимирович неодно-
разово відзначений різними нагородами:

- нагрудним знаком «Відмінник освіти і науки 
України»;

- почесними грамотами, дипломами МОН України, 
Федерації настільного тенісу України, Вінницької 
обласної державної адміністрації, управління 
з питань фізичної культури і спорту Вінницької 
облдержадміністрації;

- у 2009 р. занесений на міську Дошку пошани 
«Гордість міста»;

- у 2010 р. – переможець загальноміського кон-
курсу в номінації «Спортсмен» на звання «Людина 
десятиліття»;

- у 2011 р. команду гуртка з настільного тенісу 
Центру дитячої та юнацької творчості разом з її тре-
нером занесено на міську Дошку пошани «Гордість 
міста».

Упродовж  років вихованці Миколи Володимирови-
ча на чемпіонатах області постійно виборюють перші 
та призові місця. За підсумками участі у чемпіонатах 
області за останні 5 років команда  м. Хмільника з 
настільного тенісу посідає перше та призове місця.

Враховуючи вищевикладене, вагомий осо-
бистий внесок Миколи Володимировича у про-
пагування здорового способу життя, його значні 
досягнення у вихованні переможців та призерів 
обласних чемпіонатів, результативність у роботі, 
успішне спортивне наставництво, високий 
професіоналізм, наполегливість, ініціативність у 
роботі, підготовлено проєкт рішення Хмільницької 
міської ради про занесення до Книги пошани та 
пам’яті «Гордість Хмільника» прізвища Купріновича 
М.В. –  ветерана спорту, керівника гуртка Центру 
дитячої та юнацької творчості з настільного тенісу.

Микола Купрінович – 
претендент на занесення до 

Книги “Гордість Хмільника”

Вибачте за запізнілу 
публікацію, але нашої вини тут 
не має. З травня місяця і по цей 
час наш лист не був надрукова-
ний у місцевих газетах.

Пишуть Вам жителі міста 
Хмільника, які проживають по вул. 
Столярчука 29, 31 та по вул. Котля-
ревського, 84.

До наших будинків  був заїзд-
проїзд не в дуже хорошому стані. 
Починаючи з 2015 року,  за нашими 
зверненнями виїжджала комісія, 
але все безрезультатно. І ми всі 
ці роки поспіль називали  цю за-
недбану ділянку під’їзної дороги  
"дорогою до Європи". У 2018 році 
ми звернулися до депутата міської 
ради  Терещука Руслана Васильо-
вича, щоб  за його клопотанням на 
2019 рік  було заплановано кошти  
на асфальтування прибудинкової 
території.

І ось, дякуючи міському голові 
Редчику Сергію Борисовичу, 10 
серпня 2019 року в нас почали-
ся роботи. Коли заасфальтува-
ли трохи території ви б побачили 
радість наших дітей (інші діти 
радіють гойдалкам, гіркам, спор-
тивним майданчикам), а наші 
- асфальту, по якому можна ката-
тись на велосипеді і на самокаті, 
адже ніяких ям немає. А ще зро-
били охайний заїзд-проїзд між 
будинками і навіть тротуар, по 
якому можна пройти з дитиною 
і коляскою, і не потрібно нікуди 

тікати, коли їде машина. Зараз за-
асфальтована вся прибудинкова 
територія, установлені бордюри. 
Дякуємо міській раді за сприяння 
та підтримку наших звернень.

Хочемо ще подякувати на-
чальнику управління житлово-
комунального господарства та 
комунальної власності міської ради 
Сташку Ігорю Георгійовичу, началь-
нику КП "Хмільниккомунсервіс" 
Полонському Сергію Бори-
совичу. Дуже відповідально 
працювали працівники ко-
мунального підприємства  
"Хмільниккомунсервіс" на чолі із 
майстром Поліщуком Віктором 
Григоровичем - їм також велике 
спасибі.

І ось 20 травня 2020 року ми 
вже були на завершальній стадії. 
Закінчувати цю "дорогу до Європи" 
довелось вже іншій організації ТОВ 
"Хмільницька будівельна компанія" 
на чолі з директором Бзнуні Наірі 
Буртелі. Хочемо також подякувати 
головному інженеру Бзнуні Арба-
ку Наіровичу і всім працівникам 
товариства  за їхню нелегку і 
відповідальну працю.

Усім спасибі за роботу, 
підтримку і розуміння. Будьте усі  
здорові і щоб ваша праця була на 
користь людям.

З повагою до всіх і від імені 
жителів наших будинків - голо-
ва будинкового комітету 
Костилева Галина Іванівна.

 •  Лист вдячності

«Дорога до Європи»
 •  Гордість міста


