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Інформаційний бюлетень міської ради

травень 2021

Розповсюджується безкоштовно

 Більше цікавих новин - на сайті міської ради rada.ekhmilnyk.gov.ua Facebook Telegram Viber

Вітаємо ювілярів
Міський голова Микола Юрчишин, міська рада та її виконавчий комітет, 

старости населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади 
щиро та сердечно вітають із нагоди:
90-річчя – жительку м.Хмільник Михальчук Євгенію Іванівну  (09.05.1931)
90-річчя – жительку м.Хмільник Поліщук Надію Дмитрівну  (10.05.1931)
90-річчя – жителя с.Журавне Костецького Леоніда Вікторовича (10.05.1931)
90-річчя – жительку с.Будків Баліцьку Надію Семенівну  (15.05.1931)
90-річчя – жителя с.Стара Гута Побережного Янка Владиковича (20.05.1931)
    Живіть у радості, турботі та любові. 
    Благословенні будьте Богом і людьми!

Шановні діти!  Ваші батьки та  вчителі!
Завершився навчальний рік. Через коро-

накризу він був відмічений новими реаліями: 
змінювалися звичні формати до навчання, пе-
дагогічної роботи та проведення учнівського 
дозвілля.

Складні часи, як відомо, вимагають нестан-
дартних ідей та сміливих творців, здатних 
шукати можливості для свого розвитку, на-
полегливо працювати над собою. Знання ж не 
даються без зусиль та  активності.

У Хмільницькій міській раді діє Програма 
підтримки обдарованих дітей. І це добрий 
стимул для мотивації учнів наших шкіл та 
вихованців позашкільних навчальних закла-
дів, які стали переможцями предметних олім-
піад, інтелектуальних, мистецьких, творчих 
конкурсів, спортивних змагань.    

Цього року для преміювання юних інтелек-
туалів громади в  міському бюджеті закладе-
но 100 тисяч гривень. Виконавчий комітет 
міської ради своїм рішенням преміював біль-
ше 70 учнів шкіл та позашкільних навчальних 
закладів.

Для мене велика честь дякувати вам, діти, 
бо ви найкращі.

Досягнення учня – це перемога вчителя. 
Спасибі вам, учителі, за те, що першими роз-
криваєте таланти дітей, мотивуєте учнів 
до визнання і саморозвитку.

Особлива подяка батькам за увагу до своїх 
дітей та підтримку їхніх талантів.

Запевняю: буду більше знаходити можли-
востей для мотивації  учнів та  вчителів, 
які творять позитивний імідж свого закладу, 
свого міста, нашої країни.

Успішне майбутнє – за генерацією талано-
витих!

Бажаю всім радісних літніх канікул!
Випускникам зичу щасливого професійного 

старту!   
З повагою

Міський голова              
Микола ЮРЧИШИН  

  •   ОФІЦІЙНО

З 1 червня  Хмільницька міська рада ого-
лосила про розподіл бюджету для громад-
ських ініціатив (Бюджет участі).

Що це?
Це – можливість для жителів нашої гро-

мади запропонувати свій проєкт та отрима-
ти в результаті перемоги кошти з міського 
бюджету для його реалізації.

Як це зробити?
1.   Треба написати проєкт, викласти мо-

тивацію, чому це так важливо і чим це буде 
корисно для громади.

2.   По 30 червня (включно) проєкт треба 
подати до міської ради.

Це можна зробити:
- Онлайн - через офіційний веб-сайт 

Хмільницької міської ради https://rada.
ekhmilnyk.gov.ua

Вам необхідно знайти Розділ «Електро-
нні послуги». Там міститься опція «Бюджет 
участі 2019-2022» з переходом на веб-
платформу «Соціальний інспектор – Бю-
джет участі» https://hmilnitska-otg.ci.org.ua/   

 - через пункти супроводу за такими 
адресами:

місто Хмільник вул. Столярчука, 10 
(Центр надання адміністративних послуг);

село Соколова вул. Грушевського, 42;
село Кожухів вул. Шляхова, 22;
село Широка Гребля вул. Шевченка, 50;

село Лозова вул. Молодіжна, 15а;
село Великий Митник вул. Центральна, 80;
село Порик вул. Свободи 1а;
село Кривошиї вул. Чапаєва, 23.

   Хто може подавати проєкт?
Участь у конкурсі можуть брати жителі гро-
мади віком від 14 років. Щоб стати учасни-
ком конкурсу, достатньо подати проєкт зі 
списком осіб, які його підтримали (не менше 
10 осіб).

Які  проєкти треба писати?
Простір ваших ідей – широкий. 
Міська рада визначила типи проектів:
безпека та громадський порядок;
велоінфраструктура;
дорожнє господарство;
засоби масової інформації;
комунальне господарство;
культура та туризм;
навколишнє середовище;
освіта;
соціальний захист;
спорт;
телекомунікації, зв’язок та інформаційні 

технології;
транспорт.
Для впровадження громадських ініціатив 

із міського бюджету виділено 2 мільйони 
гривень для проєктів жителів нашої громади 
(1 млн. - для міста та  1 млн. - для жителів 
населених пунктів громади (сіл)). 

Вартість одного проєкту не повинна 
перевищувати 200 тис. грн. 

Додаткову інформацію щодо подачі про-
єктів Ви можете отримати, звернувшись до 
відділу прогнозування, залучення інвестицій 
та розвитку курортної галузі Хмільницької 
міської ради за тел.: 2 25 14 (каб. 308).

Визначайся! Пиши! Пропонуй!
Бюджет участі – це шанс зробити життя  

кращим  у нашій громаді!

  •   БЮДЖЕТ   УЧАСТІ

У кожного з нас є мрія. 
Мрія зробити наш світ до-
вкола сучасним, кращим... Але 
ж мріяти - замало, треба ще 
й мати засоби, ресурси, зреш-
тою, - проявити ініціативу, 
щоб втілити задумане.
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7 травня під головуванням міського 
голови Миколи Юрчишина відбулася по-
зачергова 11 сесія міської ради 8 скли-
кання. У роботі сесії взяли участь 29 де-
путатів міської ради.

На сесії затверджено Структуру КНП 
«Хмільницький центр первинної медико-
санітарної допомоги» Хмільницької міської 
ради.

Місцеві обранці підтримали внесення 
змін до Програми утримання дорожнього 
господарства на території населених пунк-
тів Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки щодо ремон-
ту дорожнього покриття частини вулиці 
Столярчука в місті Хмільнику та окремим 
рішенням внесли зміни до бюджету Хміль-
ницької міської територіальної громади на 
поточний рік.

Кворум чергової 12 сесії, що відбула-
ся 28 травня, забезпечили 30 депутатів 
міської ради, які розглянули 93 плано-
ві питання і 9 питань порядку денного 
«Різне».

Депутати внесли зміни та доповнення до 
штатних розписів працівників виконавчих 
органів Хмільницької міської ради, закладів 
загальної середньої освіти, Білорукавсько-
го закладу дошкільної освіти, Хмільницької 
дитячо-юнацької спортивної школи і Управ-
ління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради.

Місцеві обранці підтримали внесення 
змін та доповнень до міських програм, зо-
крема: до програми із забезпечення насе-
лення Хмільницької міської територіальної 
громади якісною питною водою; управління 
комунальною власністю та розвитку жит-
лово-комунального господарства і благо-
устрою; утримання дорожнього господар-
ства; поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки об’єктів усіх форм власності; за-
хисту населення і територій Хмільницької 
міської ТГ; сприяння розвитку місцевого 
самоврядування та партнерських відносин; 
сприяння діяльності КУ «Хмільницький тру-
довий архів»; розвитку освіти та покращен-
ня умов медичного обслуговування жителів 
міської громади.

Також були ухвалені рішення про зміни 
до Порядків використання коштів міського 
бюджету цих програм.

У ході пленарного засідання депутати 
ухвалили рішення про прийняття майна в 
комунальну власність Хмільницької місь-
кої територіальної громади, а саме: 45/100 
частини адміністративної будівлі відділу 
освіти Хмільницької райдержадміністрації. 
Також прийнято рішення про приватизацію 
об’єкта комунальної власності – адміністра-
тивної будівлі, що знаходиться за адресою 
вул. Пушкіна, 36, м. Хмільник.

Затверджено Положення про Хміль-
ницьку міську ланку Вінницької територі-
альної підсистеми єдиної державної сис-
теми цивільного захисту, метою якого є 
створення та функціонування міської ланки 
територіальної підсистеми і здійснення за-
ходів щодо захисту населення, територій, 
навколишнього природного середовища та 
майна від надзвичайних ситуацій шляхом 
запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх 
наслідків і надання допомоги постражда-
лим у мирний час та в особливий період у 
Хмільницькій міській територіальній грома-
ді.

Погоджено прийняття бібліотечних фон-
дів з КЗ «Публічна бібліотека» Літинської 
селищної ради, а також прийнято рішення 
про створення цільового фонду розвитку 
населених пунктів Хмільницької міської те-
риторіальної громади та внесено зміни до 
Бюджетного регламенту Хмільницької місь-
кої ради.

Депутатський корпус підтримав проєкти 
рішень, що стосувалися фінансової скла-
дової, та вніс зміни до бюджету Хмільниць-
кої міської територіальної громади.

Значна частина питань порядку денного 
стосувалась врегулювання земельних від-
носин.

Два проєкти рішень було відхилено, зо-
крема: «Про внесення змін до штату Ко-
мунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Хміль-
ницької міської ради»», «Щодо земельної 
ділянки СТОВ «Надбужанське»  у м. Хміль-
нику по вул.  Івана Богуна, 87».
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12  травня в конференц-залі Хміль-
ницької міської ради відбулася семінар-
нарада на тему: «Громада безпечного 
середовища» за участі керівників орга-
нів місцевої влади, керівників обласно-
го і місцевих структур цивільного захис-
ту та громадських організацій.

Розпочав нараду міський голова Микола 
Юрчишин.

Очільник громади  підкреслив важли-
вість  безпеки території, адже саме безпека 
формує довіру жителів до влади та її струк-
турних підрозділів, тому і влада, і громада 
мають разом шукати  всі можливості, щоб у 
місті, в селі чи селищі зробити життя наших 
громадян безпечним.

Керівник  Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області Руслан Шевчук 
розповів про пілотні проєкти, які успішно 
були реалізовані громадами Вінницької об-
ласті в рамках децентралізації для пожеж-
но-техногенної безпеки. Він повідомив як 
створювалися та функціонують в окремих 
громадах Центри безпеки громадян, місце-
ві пожежні команди та добровільні  пожежні 
дружини «Добровольці-вогнеборці».

Радник голови обласної державної ад-
міністрації Андрій Кавунець  поінформував  
про діяльність добровільних пожежних дру-
жин на прикладі сусідньої Польщі.

Захід завершився спільними намірами 
разом працювати над реалізацією безпеко-
вих  ініціатив і проєктів  для  громади.

Безпека у громаді: пошук 
спільних рішень

Хмільницька міська рада в партнер-
стві з ГО «ПРАВО», Центром аналізу міс-
цевої політики та Хмільницьким бюро 
правової допомоги реалізує  проєкт 
«Розвиток інструментів «civic tech» в 
Хмiльницькiй громаді». Проєкт підтри-
мано Фондом Східна Європа.

У результаті реалізації цього проєкту 
буде розроблено та затверджено норма-
тивно-правову базу для сервісу «Відкрите 
місто».

Також планується створити мобільні 
пункти доступу до інструментів електро-
нної демократії для старост громади. Буде 
закуплено планшети для старост громади, 

що дозволить їм бути більш мобільними та 
ефективніше реагувати на запити мешкан-
ців сільських населених пунктів.

Крім того, планується провести інфор-
маційні зустрічі в сільських населених пунк-
тах громади. Буде надруковано плакати та 
буклети для поінформованості громади.

Для довідки:
Термін civic technology (civic tech) мож-

на приблизно перекласти як «громадські 
технології». Це інструменти і сервіси, які 
розвивають громадянське суспільство, 
спрощують комунікацію між громадянами і 
урядом, залучають громадськість до вирі-
шення важливих питань.

У громаді впровадять «Відкрите місто» 
та закуплять планшети для старост

Проєкт Хмільницької міської ради 
отримав перемогу  в конкурсі Вінницької 
обласної Ради «Комфортні громади». Це 
дозволить спільним коштом міського та 
обласного бюджетів придбати системи 
очистки води для закладів дошкільної 
освіти та закладів загальної середньої 
освіти.

Загальна сума проєкту складає  1 112 
760 грн., з яких 339 960 грн. – кошти об-

ласного бюджету, 772 800 грн. – місцевий 
бюджет.

Проєктом передбачено забезпечити до-
шкільні та навчальні заклади якісною, чи-
стою та безпечною водою шляхом встанов-
лення станцій очищення питної води.

Таким чином це збереже здоров’я учас-
ників освітнього процесу, створить належні 
умови для навчання і виховання дітей у на-
шій громаді.

Для шкіл і дитсадків придбають 
системи очистки води

Очільник Хмільницької міської громади Микола Юрчи-
шин головним чином підтримує молодіжні ініціативи та 
активності, бо переконаний, що саме діти і молодь про-
дукують успішні зміни у нашій громаді.

Для об’єднання спільних намірів влади і громади та послі-
довної взаємодії в питаннях розвитку молодіжних ініціатив при 
Вінницькій обласній Раді була створена Координаційна рада з 
питань молодіжної політики.

Нам приємно, що Хмільницька міська територіальна гро-
мада також представлена у складі обласної Координаційної 
ради.

За поданням міського голови до обласної Координаційної 
ради прийнято головного спеціаліста відділу молоді та спорту 
Управління освіти, молоді та спорту Михайла Надкерничного.

Міський голова бажає Молодіжному конгресу наполегли-
вості, впевненості та завзятості у задумах та діях.

Громада увійшла до 
Молодіжного конгресу 

області

За ініціативи міського голови Миколи Юрчишина у 
Хмільницькій міській територіальній громаді продовжу-
ється підготовка проєкту Стратегії розвитку громади до 
2027 року.

Стратегія є основним документом для соціально-еконо-
мічного розвитку громади. Є основою для розробки проєктів 
та програм.

Основним завданням цього документу є досягнення дов-
гострокових цілей розвитку території.

 Хмільничани мають обрати стратегічне бачення розвитку 
громади до 2027 року.

Стратегічне бачення відображає курс громади в результаті 
реалізації стратегії свого розвитку. Бачення є чітким уявлен-
ням про нашу громаду у майбутньому.

Пропонуємо обрати один із можливих варіантів майбут-
нього громади:

1. Хмільницька міська територіальна громада – ви-
знаний у світі лідер лікувально-відновлювальної ра-
донотерапії, туризму, прогресивний агровиробник, 
що використовує енергоефективні технології, інфра-
структурно розвинена та культурно збагачена гро-
мада, сприятлива для бізнесу та відкрита для інвес-
тицій, комфортна для проживання та самореалізації 
особистості.

2. Хмільницька міська територіальна громада – гро-
мада європейського рівня життя з розвиненою еконо-
мікою та інфраструктурою, унікальна оздоровниця з 
неповторними властивостями лікувально-рекреацій-
ної бази, культурний та спортивний центр з якісним 
дозвіллям.

Ви можете проголосувати на офіційному вебсайті Хміль-
ницької міської ради https://rada.ekhmilnyk.gov.ua /uk. 

Ваша думка є важливою і визначальною. Дякуємо Вам за 
активність і небайдужість до своєї громади! 

Стратегія громади-2027: 
обираємо наше майбутнє

Хмільницька міська територіальна громада  налагоди-
ла партнерство ще з двома перспективними інституціями.

12  травня в конференц-залі  міської ради відбулося під-
писання Угоди про співпрацю з ГО Єврорегіон «Дністер»  та  
з Вінницькою територіальною організацією Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства «Колос».

Від імені Хмільницької міської територіальної громади 
Угоду про співробітництво  підписав міський голова Микола 
Юрчишин, а від імені ГО Єврорегіон «Дністер»  та  Вінниць-
кої територіальної організації товариства Колос» - заступник 
голови МГО «Україна-Польща-Німеччина, директор Єврорегі-
ону «Дністер» Микола Радіонов.

Скріпивши свої наміри підписами, сторони домовилися ра-
зом співпрацювати з питань стратегічного розвитку громади, 
підготовки та реалізації спільних місцевих, регіональних та 
міжнародних проєктів в галузі  освіти, спорту, культури, охо-
рони здоров’я та соціального захисту,  а також промоції ін-
вестиційного потенціалу громади, розвитку підприємництва та 
підтримки бізнес-ініціатив.

Будемо співпрацювати з 
«Єврорегіоном «Дністер» 

і товариством «Колос»
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua  rada@ekhmilnyk.gov.ua

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у 
відділі інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю Хмільницької міської ради

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
Хмільницької міської ради 
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Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Тираж: 5000. Замовлення: №212005 від 31.05.2021р.

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради оголошує конкурс із перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах 
загального користування «Хмільник - Курилівка», «Хмільник – Томашпіль», «Хмільник – Крутнів» 

   Основні характеристики об'єктів конкурсу 

Конкурс із перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах

Для участі у конкурсі перевізник-претендент по-
дає документи, визначені статтею 46 Закону України 
“Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з 
додатками 1-4 до постанови КМУ від 03.12.2008 року 
№1081 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування» (зі змінами).

Документи для участі у конкурсі подаються пере-
візником-претендентом у двох закритих конвертах 

(пакетах):
КОНВЕРТ №1 (відкривається наступного дня піс-

ля закінчення прийняття документів):
У конверті №1 містяться:
- відомості про автобуси, які будуть використову-

ватись на автобусному маршруті (Додаток 2 до по-
станови КМУ);

- відомості про додаткові умови обслуговування 
маршруту (Додаток 3 до постанови КМУ);

- анкета до заяви про участь у конкурсі з пере-
везення пасажирів або продовження строку дії до-
говору (дозволу) (Додаток 4 до постанови КМУ);

- копії ліцензії, свідоцтв про реєстрацію тран-
спортних засобів або тимчасових реєстраційних та-
лонів; протоколів перевірки технічного стану тран-
спортних засобів; страхових полісів; сертифікатів 
відповідності та екологічності;

- копія податкового розрахунку сум доходу, нара-
хованого (сплаченого) на користь платників подат-
ку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за 
останній квартал.

У разі відсутності в перевізників-претендентів 
автобусів, що відповідають умовам конкурсу, до 
конкурсного комітету подається заява про участь у 
конкурсі та документи, що містять характеристику 
наявних автобусів, які перевізник-претендент про-
понує використовувати на даному маршруті, а та-
кож інвестиційний проєкт-зобов’язання щодо онов-
лення парку автобусів на цьому маршруті.

КОНВЕРТ №2 (відкривається під час засідання 
конкурсного комітету).

У конверті №2 подається:
- заява на участь у конкурсі з перевезення паса-

жирів на автобусному маршруті загального користу-
вання (Додаток 1 до постанови КМУ).

Документи, подані перевізником-претендентом 
для участі у конкурсі (у конвертах), пронумерову-
ються, прошнуровуються, підписуються автомо-
більним перевізником або уповноваженою особою 
автомобільного перевізника із зазначенням кількос-
ті сторінок цифрами та словами.

Засідання конкурсного комітету відбудеться
29 червня у приміщенні Хмільницької міської ради 
(м.Хмільник, вул.Столярчука,10, поверх 2, каб.204).

Документи приймаються за адресою: 
м.Хмільник, вул.Столярчука, 10 (каб. 306), управ-
ління агроекономічного розвитку та євроінтегра-
ції Хмільницької міської ради.

Телефон для довідок: (04338)22175
e-mail: economik_hm@ukr.net

Змінився  Порядок  виготовлення і ви-
дачі посвідчень батьків багатодітної 
сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.  

Для встановлення статусу «багатодітна сім’я», 
видачі посвідчень та продовження терміну дії по-
свідчень НЕОБХІДНО  подати такі документи:

заяву одного з батьків:
-  у паперовій формі, звернувшись до управлін-

ня праці та соціального захисту населення міської 
ради або  відділу забезпечення діяльності ЦНАП у 
м. Хмільнику або поштою;

- в електронній формі через Єдиний державний 
веб-портал електронних послуг;

-  в усній формі на підставі усної заяви, підписа-
ної заявником/заявницею;

надати одну фотокартку батька, матері та ди-
тини, яка досягла шестирічного віку розміром 30 × 
40 міліметрів;

свідоцтво про народження дітей;
свідоцтво про шлюб (не стосується батьків, які 

не перебувають у шлюбі);

копії сторінок паспорта громадянина України 
кожного з батьків;

посвідки на постійне проживання батьків, 
якщо вони є іноземцями або особами без громадян-
ства, які перебувають в Україні на законних підставах;

у разі народження дитини за межами Укра-
їни - копія свідоцтва про народження дитини або 
навчання особи віком від 18 до 23 років за денною 
формою навчання - довідки із закладу освіти. Такі 
документи подаються з перекладом на українську 
мову. Вірність перекладу або справжність підпису 
перекладача засвідчується нотаріально;

у разі реєстрації повторного шлюбу та прожи-
вання із дітьми від попереднього шлюбу – докумен-
ти, що підтверджують факт виховання дитини одним 
із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця 
проживання дитини з одним із батьків після розі-
рвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення 
батька чи матері батьківських прав, визнання батька 
чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти від-
сутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть бать-
ка чи матері, копія свідоцтва про народження дити-

ни у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням);
у разі продовження строку дії посвідчення, 

якщо дитина навчається за денною та/або дуальною 
формою навчання у закладі загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), фахової перед-
вищої, вищої освіти, – довідка про підтвердження 
зарахування до закладу освіти або про переведення 
на наступний курс із зазначенням дати закінчення 
семестру, навчання в межах відповідної програми 
підготовки (інформація підтверджується заявником 
кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але 
не довше ніж до досягнення особою 23 років);

у  разі  втрати  посвідчення  батьків багато-
дітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї батьками 
додатково подається інформація у друковані ЗМІ;

у разі пошкодження, втрати посвідчення або 
зміни прізвища, імені та по батькові, встановлення 
розбіжностей у записах видається нове посвідчення 
після подання усіх документів.

Встановлення статусу «багатодітна сім’я» може 
надаватися під час отримання комплексної послуги 
„єМалятко”.

Як установити статус «багатодітна сім’я»

Хмільницька міська рада оголо-
шує конкурс на заміщення вакант-
ної посади директора Комунально-
го закладу «Історичний музей міста 
Хмільник» Хмільницької міської 
ради

До участі у конкурсі допускаються 
громадяни України, які мають:

- вищу освіту не нижче ступеня ба-
калавра ;

- стаж роботи у сфері культури не 
менше трьох років, на керівних поса-
дах;

- володіння державною мовою;
- здатність за своїми діловими і мо-

ральними якостями, освітнім і профе-
сійним рівнем виконувати відповідні 
посадові обов’язки.

Не може бути призначена на по-
саду керівника комунального закладу 
культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієз-
датною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочи-
ну, якщо така судимість не погашена 
або не знята в установленому законом 
порядку, або на яку протягом остан-

нього року накладалося адміністра-
тивне стягнення за вчинення корупцій-
ного правопорушення;

- є близькою особою або членом 
сім’ї керівника органу управління.

Кандидата/кандидатку на посаду 
керівника закладу визначає конкурс-
на комісія за результатами відкри-
того публічного конкурсного відбору, 
обов’язковою умовою якого є публічна 
презентація кандидатами на посаду 
керівника закладу проектів програм 
розвитку закладу на один і п’ять років.

Документи приймаються по 
23.06.2021р.

Додаткова інформація щодо доку-
ментів, які необхідно подати для участі 
у конкурсі, основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати 
праці надається за адресою: 22000 
Вінницька область, м. Хмільник, 
проспект Свободи, 12, 1-й поверх 
КЗ «Будинок культури» Хмільниць-
кої міської ради, бухгалтерія відді-
лу культури і туризму Хмільницької 
міської ради, тел.: (04338) 2-44-07.

 

№ 
марш-
руту

Назва 
маршруту

Кількість транс-
портних засобів 
(без врахуван-

ня резерву), 
пасажиромісткість

Години ро-
боти, згідно 

графіку, 
режим руху

Термін 
подання 

документів

Дата про-
ведення 
конкурсу

Термін дії
 договору

Плата за 
участь у 
конкурсі

5 «Хмільник - 
«Курилівка»

1 од., 15 місць і 
більше

відповідно 
до розкладу 

руху;
звичайний 
режим руху

В робочі дні: 
понеділок – 

четвер з 8:00 
до 17:00,

п’ятниця – з 
8:00 до 15:45
до 10 червня 

2021 року 
(включно)

29 червня
2021 року

о 10:30

з 
21.07.2021 

року по 
21.07.2026 

року

відсутня

6 «Хмільник - 
Томашпіль»

1 од., 15 місць і 
більше

відповідно 
до розкладу 

руху;
звичайний 
режим руху

В робочі дні: 
понеділок – 

четвер з 8:00 
до 17:00,

п’ятниця – з 
8:00 до 15:45
до 10 червня 

2021 року 
(включно)

29 червня
2021 року

о 10:30

з 
21.07.2021 

року по 
21.07.2026 

року

відсутня

8 «Хмільник – 
Крутнів»

1 од., 15 місць і 
більше

відповідно 
до розкладу 

руху;
звичайний 
режим руху

В робочі дні: 
понеділок – 

четвер з 8:00 
до 17:00,

п’ятниця – з 
8:00 до 15:45
до 10 червня 

2021 року 
(включно)

29 червня
2021 року

о 10:30

з 
21.07.2021 

року по 
21.07.2026 

року

відсутня

Місце проведення 
виїзного прийому

Дата прийому Час прийому

с.Куманівці 02.06.2021 з    9-00  до  16-00
с.Лозова 04.06.2021 з    9-00  до  15-30
с.Кожухів 09.06.2021 з    9-00  до  16-00

с.В.Митник 11.06.2021 з    9-00  до  15-30
с.Журавне 16.06.2021 з    9-00  до  16-00

с.Широка Гребля 18.06.2021 з    9-00  до  15-30
с.Кривошиї 23.06.2021 з    9-00  до  16-00
с.Березна 25.06.2021 з    9-00  до  15-30
с.Кожухів 30.06.2021 з    9-00  до  16-00

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

Графік прийому громадян 
на червень 2021 року   

До уваги громадян!

У Центрі надання адмінпослуг в м. Хмільнику проводиться 
прийом громадян комунальними підприємствами міської ради:

КП «Хмільниккомунсервіс» - щовівторка (9.00 – 12.00);
КП «Хмільницька ЖЕК» - щовівторка (13.00 – 16.00);
КП «Хмільникводоканал» - щосереди (9.00 – 12.00).

Конкурс на заміщення посади


