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У  2016 році Хмільник 
став підписантом Угоди 
Мерів – європейської 
ініціативи, яка передбачає 
скорочення викидів 
вуглекислого газу до 2020 
року на 20 %,  до 2030 року 
на 30 %, а також  адаптації  
розвитку міста до змін 
клімату. Такий пріоритет 
вважаємо надзвичайно 
важливим, адже Хмільник 
- місто-курорт державного 
значення. Наші екологічні 
ресурси - ресурси 
нашого розвитку. Отже, 
наш розвиток повинен 
ґрунтуватися на Стратегії 
сталого розвитку і 
збільшення споживання 
ресурсів не повинно 
призводити до погіршення 
загального стану міста.

Виходячи з цього, ми 
звернулися до Центру 
ресурсоефективного та 
чистого виробництва 
(РЕЧВ), щоб використати  
для розвитку міста 
Методику ЮНІДО з більш 
чистого виробництва. 

Суть методики 
ресурсоефективного та 
чистого виробництва  
полягає у виявленні 
подальшої ліквідації  на 
підприємствах економічно  
і  технологічно недоцільних 
втрат енергії, матеріалів 
води, зменшенні викидів і 
стоків без зниження обсягів 
виробництва; підготовці 
технічних рішень, 
пов’язаних із підвищенням 
р е с ур с о е ф е к т и в н о с т і 
виробництва та 

конкурентоспроможності 
підприємства; розробці 
проекту бізнес - плану для 
їх реалізації за підтримки 
міжнародних фінансових 
структур.

Ми розуміємо, якщо 
будемо підтримувати  
ідею збільшення 
споживання ресурсів, у 
подальшому це призведе 
до збільшення відходів, 
викидів, погіршення 
стану води, мінеральних і 
рекреаційних ресурсів і ми, 
безумовно, не виграємо 
та будемо конкурентно-
неспроможним містом. 

У минулому році місто, 
із урахуванням усіх секторів 
енергоносіїв  у нафтовому 
еквіваленті  спожило 
7000 ТНЕ. При цьому ми 

спожили на 40% більше 
енергії, ніж  споживає 
подібне до нашого місто 
у ЄС.  Потенційно місто 
може зекономити в рік 650 
тис. Євро. Потрібно знати, 
де приховані ці надлишкові 
витрати. 

 Саме підхід  ЮНІДО з 
методикою РЕЧВ показує, 
як це зробити у конкретній 
будівлі і на підприємстві. 
Перші наші напрацювання 
підтверджують, що 
потенціал економії тепла в 
житловому секторі до 100 
кВт*год на 1 м кв. площі в 
рік. Існує потенціал економії 
на освітленні вулиць, до 
20% в рік. Санаторно-
курортні заклади можуть 
більш ефективно 
розпоряджатися теплом 

мінеральних вод. Якщо 
кожен підприємець 
поставить собі за 
мету більш ефективно 
використовувати ресурси, 
то ми, як свідчить досвід 
інших, зможемо економити 
до 10% енерговитрат 
без суттєвих капітальних 
витрат.

Становлення і розвиток 
екологічно чистого і  
органічного виробництва 
в місті і  в охоронній зоні 
курорту призведе до 
збільшення рекреаційних 
ресурсів, а відповідно - до 
зростання рівня життя у 
Хмільнику.

Наш шлях розвитку  - 
це впровадження «зеленої 
економіки» в місті і в 
охоронній зоні курорту в 
цілому. Для того, щоб ідеї 
«зеленої економіки» були 
дотичними  до вирішення 
конкретних проблем 
курорту, його охоронних 
зон, ми започатковуємо 
перспективну співпрацю 
з питань екологізації 
с а н і т а р н о - о х о р о н н и х 
зон курорту Хмільник із 
«Українськими науково-
дослідним інститутом 
медичної реабілітації та 
курортології». Таким чином 
у перспективі вбачаємо 
розвивати місто за 
допомогою підходів ЮНІДО 
до збереження екології 
курорту, а з допомогою 
інституту курортології 
прагнемо віднайти 
технології збільшення 
рекреаційних ресурсів із 
застосуванням успішних 
р е с у р с о е ф е к т и в н и х 
методик.

ХМІЛЬНИК ЙДЕ ДО    
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ

Місто досить часто порівнюють із живим організмом, який повноцінно 
функціонує завдяки злагоджено-стабільній роботі всіх його важливих складових 
життєзабезпечення - водовідведення, каналізації, виробництва теплової енергії, 
гарячої води та опалення, освітлення, утилізації відходів тощо. І це насправді 
так, адже будь-яке порушення в роботі однієї із цих систем має помітний 
вплив на загальне «самопочуття» та ритм життя чи не всіх мешканців міста. 
Важливим є й інше: усі ці служби споживають енергію, а відтак  - їхня діяльність 
не повинна шкодити місту.

	 12	 грудня	 2017	 року,	 за	 організації	 Центру	 ресурсоефективного	 та	
чистого	виробництва,	сприяння	Вінницької	обласної	державної	адміністрації	
та	Хмільницької	міської	ради	в	Медичному	центрі	реабілітації	залізничників	
відбудеться	 конференція	 на	 тему: Підвищення ресурсоефективності у 
Вінницькому регіоні: досвід проекту ЮНІДО». 
Нам	надзвичайно	приємно,	що	свою	участь	у	цьому	комунікативному	заході	

підтвердили	 провідні	 фахівці,	 практики,	 науковці,	 експерти	 державних,	
обласних	та	місцевих	інституцій.	

 ХМІЛЬНИК ВІТАЄ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ! 
Інформаційний огляд результатів конференції 

читайте в  наступному номері бюлетеня 
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1 грудня в конференц-залі 
міської ради відбулася зустріч із 
учасниками конкурсу малюнку 
на тему: «Міський бюджет очима 
дітей», оголошеного виконавчим 
комітетом Хмільницької міської 
ради в партнерстві з громадською 
організацією «ПРАВО» спільно з 
Центром аналізу місцевої політики.

До талановитих хмільничан, 
їхніх батьків та рідних, присутніх 
на заході, звернувся заступник 
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 
Андрій Сташко.

- Усі Ви – талановиті й 
надзвичайно активні. І щораз 
упевнюєшся в тому, коли 
споглядаєш на Ваші малюнки. 
У них – не тільки захоплення 
улюбленим малюванням, але й 
Ваше небайдуже ставлення до 
розвитку міста та України. Це 
приємно захоплює.  Від імені 
Хмільницької міської ради, її 
виконавчого комітету, міського 
голови Сергія Редчика щиро дякую 
Вам за активну участь в конкурсі, – 
сказав Андрій Сташко.

Голова ГО «ПРАВО» Віталій 
Дорох також подякував усім, 
хто взяв участь у конкурсі, 
запевнивши учасників зустрічі 

про неупереджене ставлення 
конкурсної комісії до обрання 
переможців та повідомивши 
про врахування думки депутатів 
міської ради у цьому процесі. 
Також промовець поінформував 
про те, що зазначений проект на 
разі не завершується, відтак на 
представників молодіжного активу 
очікують чимало тематичних 
заходів.

Приємну місію нагородження 
розпочала керівник Центру аналізу 
місцевої політики Олена Черній, 
яка оголосила учасників конкурсу. 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
міської ради Андрій Сташко 
вручив подяки міського голови 
усім учасникам конкурсу, а ГО 
«ПРАВО» –  подарунки. Із цього 
талановитого представництва 
визначено  переможців конкурсу. 
Ними стали – Валерія Петраєва (1 
місце), Олександра Паламарчук (2 
місце), Світлана Дідик (3 місце).

Після «офіційної» частини 
нагородження на всіх учасників 
очікувало спільне фото та солодке 
частування, що було організовано 
експертами громадської організації 
«ПРАВО», за сприяння виконавчого 
комітету міської ради.

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ ОЧИМА ДІТЕЙ Є ВОЛОНТЕРИ – УКРАЇНА БУДЕ 
СИЛЬНІШОЮ!

Цього дня городяни та гості 
міста-курорту стали учасниками 
загальноміського зібрання у 
Хмільницькому районному 
Будинку культури з нагоди  
Міжнародного Дня волонтера. 
Зі сцени лунало чимало 
добрих, щирих, приємних слів 
для представників місцевих 
громадських об’єднань  
волонтерського спрямування -  
Хмільницької міської громадської 
організації “Народне віче” та 
громадського формування 
“Народна самооборона”, усіх 
людей доброї волі із небайдужим 

порухом серця.
За дорученням міського 

голови  Сергія Редчика зі словами 
вдячності звернувся  заступник  
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 
ради Андрій Сташко. 

Андрій Володимирович 
принагідно відзначив 
представників волонтерських 
організацій подяками міського 
голови за активну громадську 
позицію, безкорисливу працю 
на благо процвітання і миру в 
Україні та з нагоди відзначення  
Міжнародного Дня волонтера.

 Цього ж дня в міській 

загальноосвітінй школі I-III 
ступенів  №4 також відбулися 
урочистості. Їхніми учасниками 
були: заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради Андрій 
Сташко, начальник управління 
освіти міської ради Галина 
Коведа, голова міської організації 
ветеранів України Анатолій Лоїк, 
керівники волонтерської групи  
Станіслав Найчук та Микола 
Михальнюк, учасники АТО, 
які проходять реабілітацію у 
клінічному військовому санаторії 
“Хмільник”.

Про свою волонтерську 
діяльність прозвітували 
учні закладів освіти міста.
Вони розповіли про участь в 
різноманітних акціях, благодійних 
ярмарках, зустрічі з бійцями АТО, 
надану допомогу людям похилого 
віку, ветеранам війни та праці.

Волонтери навчальних 
закладів були відзначені подяками  
міського голови та  подарунками 
від міської організації ветеранів 
України.

Добра й наснаги Вам, шановні 
волонтери, на щодень, на всі 
доброчинні справи! 

5 грудня 2017 року хмільничани добрим словом уваги та 
вдячності  зверталися до волонтерів - людей, найперше 
покликання яких допомагати в ім’я порятунку та захисту. 

7 грудня в місті проведено 
обласний семінар-практикум  
для педагогічних працівників в 
інклюзивних класах із дітьми, котрі 
мають особливі освітні потреби. 

Семінар відбувся за ініціативи 
голови ГО «Хмільницька міська 
організація захисту та допомоги 
особам із інвалідністю «СПІЛЬНИЙ 
ШЛЯХ» Тетяни Цюпенко. 

У семінарі взяли участь 
директор Навчально-методичного 
центру  практичної психології 
системи освіти   Вінницької 

області Тетяна Каменщук, 
начальник управління освіти 
Хмільницької міської ради Галина 
Коведа, завідуюча Барською 
районною психолого-медико-
педагогічною консультацією Ірина 
Береза, керівники закладів освіти, 
педагогічні працівники міста та 
Барського району. 

Учасники заходу мали змогу 
побачити роботу команди 
фахівців  в інклюзивному класі, 
поділитися своїми думками та 
досвідом роботи, обговорити  
впровадження інклюзивної 
освіти в області та створення 
інклюзивних ресурсних центрів.

Проведений захід практично 
утвердив ключовий принцип 
інклюзивного навчання –  
відкритість шкіл для всіх дітей, 
незалежно від їхніх фізичних, 
інтелектуальних, соціальних, 
емоційних, мовних чи інших 
особливостей.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – 
ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

6 грудня у ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№3 міста Хмільника за сприяння 
народного депутата України Петра 
Юрчишина та депутата обласної 
Ради Миколи Юрчишина відбулося 
відкриття меморіальної дошки 
Олександру Вінярському, учаснику 
АТО, випускнику школи № 3, який 
трагічно загинув 20 грудня 2016 
року, захищаючи рідну українську 
землю.

Пам’ятний захід відбувся за 
участі матері Героя –  Наталії 
Вінярської, секретаря міської 
ради Павла Крепкого, заступника 

міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 
Андрія Сташка, помічника-
консультанта народного депутата 
України Петра Юрчишина – 
Василя Павленка, начальника 
управління освіти Галини Коведи, 
голови ГО «Спілка учасників АТО  
м.Хмільника та Хмільницького 
району» Валентина Ковальського, 
учасників АТО, педагогічного та 
учнівського колективів, небайдужих 
земляків.

Хмільничани висловили на 
цьому заході слова співчуття рідним 
юнака-воїна. У кожній промові, 
кожному слові відчутними  були 
сердечні людські благання, щоб 
мир настав й війна припинилася.

Учасники заходу вшанували 
пам’ять Героя хвилиною мовчання, 
поклавши квіти до меморіальної 
дошки, встановленої на будівлі 
навчального закладу.

Герою слава! Вічна память 
у серцях! Розкриє крила, наче 
гордовитий птах, захищена тобою 
Україна! 

ГЕРОЮ СЛАВА! 
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ У СЕРЦЯХ
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44 чергова сесія 
Хмільницької міської ради 
7 скликання була резуль-
тативною. Загалом місцеві 
обранці розглянули 80 пла-
нових питань та 9  питань 
порядку денного “Різне”. 

Першим у порядку ден-
ному традиційно слухало-
ся питання про хід вико-
нання рішень, критичних 
зауважень та пропозицій, 
висловлених депутата-
ми на попередніх сесіях 
міської ради 7 скликання, 
та депутатських звернень 
у міжсесійний період. Де-
путати погодили канди-
датуру Бойка Сергія Пе-
тровича для призначення 
на посаду директора ко-
мунального підприємства 
« Х м і н и к в о д о к а н а л » 
Хмільницької міської ради.

Депутатський корпус 
заслухав звіт начальника 
КП «Хмільниккомунсервіс» 
Сергія Полонського про 
роботу підприємства за 
2016 рік, інформації на-
чальника управління ЖКГ 
та КВ міської ради Ігора 
Сташка про стан утри-
мання вулично-дорожньої 
мережі, про дотриман-
ня Правил благоустрою 
території міста Хмільника 
суб’єктами господарюван-
ня різних форм власності та 
громадянами, про сучасні 
підходи щодо реалізації 
е н е р г о з б е р і г а ю ч и х 
технологій в соціальній 
сфері, начальника 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради Юрія 
Підвальнюка про стан 
та перспективи розвитку 
закладів торговельного 
та побутового обслуго-
вування населення міста 
Хмільника.

Окремі рішення стосу-
валися внесення змін до 
чинних міських програм: 

Програми розвитку жит-
лово-комунального госпо-
дарства та благоустрою 
міста на 2017 рік, програ-
ми розвитку культури та 
духовного відродження 
на 2016- 2018 роки, про-
грами розвитку фізичної 
культури і спорту на 2016-
2018 роки, комплексної 
програми «Добро» на 2017 
р., програми сприяння 
розвитку місцевого само-
врядування та партнерсь-
ких відносин на 2016-2018 
роки,  Програми збережен-
ня та використання об’єктів 
культурної спадщини в 
м. Хмільнику на 2016-
2020 роки, Комплексної 
оборонно-правоохоронної 
Програми на 2016-2020 
роки «Безпечний Хмільник 
– взаємна відповідальність 
влади та громади», 
Комплексної Програми за-
хисту населення і території 
м. Хмільника у разі загрози 
та виникнення надзвичай-
них ситуацій на 2016-2018 
роки, програми розвитку 
освіти на 2016-2018 роки, 
Програми регулювання 
земельних відносин та 
управління комунальною 
власністю у Хмільнику на 
2017-2020 роки, програми 
забезпечення населен-
ня міста якісною питною 
водою на 2013-2020 рр., 
програми утримання до-
рожнього господарства  на 
2016-2017 рр.

Затверджено дві нові 
програми: Міську ком-
плексну програму «До-
бро» на 2018-2020 рр. та 
Міську комплексну про-
граму підтримки учасників 
А н т и т е р о р и с т и ч н о ї 
операції та членів їхніх 
сімей – мешканців м. 
Хмільника на 2018-2020 
рр., а також План діяльності 
Хмільницької міської ради 
з підготовки проектів регу-

ляторних актів на 2018 рік.
Депутати затвердили 

звіт про виконання бюд-
жету міста Хмільника за 
9 місяців 2017р., погоди-
ли штатний розпис кому-
нального підприємства 
«Хмільникводоканал» та 
зміни до штатного роз-
пису управління праці та 
соціального захисту насе-
лення Хмільницької міської 
ради. Необхідною кількістю 
голосів підтримали внесен-
ня змін до рішення 28 сесії 
міської ради 7 скликан-
ня від 22.12.2016р. №642 
«Про умови оплати праці 
працівників Хмільницької 
міської ради та її виконав-
чих органів у 2017 році».

Міські обранці надали 
дозвіл на створення органу 
самоорганізації населення 
в м. Хмільнику по вулиці 
Молодіжна та внесли зміни 
до рішення 36 сесії міської 
ради 6 скликання від 
21.02.2013 р. №1087 «Про 
створення постійно діючої 
комісії для обстеження 
вулично-дорожньої мережі 
м. Хмільника».

У новій редакції за-
тверджено Положення 
про Хмільницький міський 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 
Проект Положення про 
участь коштів населення у 
фінансуванні реконструкції 
або капітального ре-
монту багатоквартир-
них житлових будинків, 
будівництві, реконструкції 
або капітального ремон-
ту мереж водопоста-
чання, водовідведення, 
зовнішнього освітлення та 
доріг м. Хмільника не знай-
шов підтримки депутатсь-
кого корпусу.

Понад чотири десятки 
питань порядку денного 
стосувалися врегулювання 
земельних відносин. Май-

же всі запропоновані про-
екти рішень цього блоку 
були підтримані депутата-
ми.

П’ять проектів рішень 
були відхилені, а саме: 
щодо продовження дії до-
говору оренди земельної 
ділянки по вул. Мо-
настирська, 79, щодо 
земельної ділянки по вул. 
Чайковського, 17 б, про 
розгляд заяви ПАТ «КБ 
«Надра» та ПП «Хмільник-
АВТО» щодо земельної 
ділянки по вул. 1 Травня, 
15,  про надання виконав-
чому комітету Хмільницької 
міської ради дозволу на 
виготовлення проекту із 
землеустрою на земельну 
ділянку, суміжну до вул. 
Столярчука, 32 «А», та про 
затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою 
продажу права оренди на 
конкурентних засадах біля 
будинку №54 по вул. 1 
Травня та проведення зе-
мельних торгів.

Усі 9 питань поряд-
ку денного «Різне» були 
підтримані депутатським 
корпусом, окремі з них – з 
суттєвими змінами.

Палку дискусію ви-
кликав проект рішення 
про внесення змін до 
Комплексної програми по-
кращення умов медичного 
обслуговування жителів 
міста на 2016-2019 роки. 
Багато запитань у депутатів 
було до головного лікаря 
КУ «Хмільницька цен-
тральна районна лікарня» 
Василя Залецького щодо 
виділення коштів в сумі 
200 тис. грн. на закупівлю 
вакцини від грипу для ме-
дичних працівників, засобів 
індивідуального захисту 
та придбання лікарських 
засобів та розхідних 
матеріалів для лікування 

хворих на ГРВІ та їх 
ускладненнями. У нада-
ному керівником переліку 
потреби лікарських засобів 
для боротьби з грипом на 
епідсезон 2017-2018 років 
ціни на всі лікарські пре-
парати значно завищені. 
Наприклад, ціна однієї упа-
ковки вакцини проти грипу 
для профілактики захворю-
вання медпрацівників сяга-
ла 500 грн., тоді як в одній 
з аптек міста її вартість на 
сьогоднішній день 184,5 
грн. (і це у роздріб!).

Варто додати, що в 
ході пленарного засідання 
було оголошену перерву 
для проведення засідання 
постійної комісії міської 
ради з питань планування, 
бюджету, економічного роз-
витку та підприємництва, 
яка розглянула пропозиції 
щодо змін до бюджету 
міста на 2017 рік. Члени 
комісії не погодили питан-
ня щодо виділення 200 тис. 
грн. для лікарні.

Після обговорення де-
путатський корпус ухвалив 
проект рішення в частині 
виділення додаткових 
коштів на потреби медици-
ни у сумі 140 тис. грн.

Цим рішенням депу-
тати створили тимчасову 
комісію, яка контролювати-
ме використання бюджет-
них коштів. Разом з тим, 
міські обранці запропо-
нували головному лікарю 
підготувати та подати по-
требу у лікарських засобах 
із цінами, які відповідають 
дійсності.

Депутати також за-
твердили внесення змін 
до рішення 28 сесії міської 
ради 7 скликання від 
22.12.2016р. №643 «Про 
бюджет міста Хмільника на 
2017 рік».
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провідного спеціаліста відділу 
житлово-комунального господарства 

управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 

міської ради 
До участі в конкурсі допускаються 

громадяни України, які: мають вищу освіту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра;  стаж роботи на службі в органах 
місцевого самоврядування або державній 
службі не менше 1 року або стаж роботи в 
інших сферах управління не менше 2 років; 
знають вимоги чинного законодавства з питань 
місцевого самоврядування, служби в органах 
місцевого самоврядування, Закону України 
«Про запобігання корупції», законодавства у 
сфері житлово-комунального господарства, 
з питань охорони навколишнього природного 
середовища та з питань енергоефективності; 
вільно володіють державною мовою; 
володіють персональним комп’ютером на 
рівні впевненого користувача.

 МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
начальника відділу цивільного 

захисту, оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами міської ради
До участі в конкурсі допускаються громадяни 

України, які: мають вищу військову або юридичну 
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра;  стаж роботи за фахом 
на службі в органах місцевого самоврядування 
або державній службі на керівних посадах 
не менше трьох років або стажу роботи за 
фахом в інших сферах управління на керівних 
роботи за фахом в інших сферах управління 
на керівних посадах не менше чотирьох років; 
знають вимоги чинного законодавства з питань 
місцевого самоврядування, служби в органах 
місцевого самоврядування, Закону України 
«Про запобігання корупції», з питань цивільного 
захисту, мобілізаційної підготовки та мобілізації, 
виконання військового обов’язку та військової 
служби; вільно володіють державною мовою; 
володіють персональним комп’ютером на рівні 
впевненого користувача.

провідного спеціаліста відділу 
персоніфікованого обліку пільгових 

категорій громадян управління праці та 
соціального захисту населення міської 
ради, на період відпустки  основного 
працівника по догляду за дитиною до 

досягнення трирічного віку
До участі в конкурсі допускаються громадяни 

України, які: мають вищу освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; 
стаж роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування або державній 
службі на посаді спеціаліста ІІ категорії чи в інших 
сферах управління за фахом не менше 1 року; 
знають вимоги чинного законодавства з питань 
місцевого самоврядування, служби в органах 
місцевого самоврядування, державної служби, 
правил ділового етикету а також в питаннях 
соціального захисту пільгових категорій 
громадян; вільно володіють державною мовою; 
володіють персональним комп’ютером на рівні 
впевненого користувача.

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



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

Привітайте 
іменинників!

 ДЕШЕВА Катерина Анатоліївна (07.12)
 начальник відділу персоніфікованого обліку     
 пільгових категорій громадян управління  
 праці і соціального захисту населення       
 міської ради 
 ГЕДЗУН Віталій Анатолійович (08.12)
 спеціаліст 2 категорії відділу земельних       
 відносин міської ради
 ШЕВЧУК Анна Леонідівна (08.12)
 провідний спіаліст служби у справах дітей   
 міської ради
 ГОРІЛЕНКО Наталія Анатоліївна (09.12)
 начальник  реєстраційного відділу   
 міської ради
 ДОЛЄВИЧ Олександр Станіславович (09.12)
 головний спеціаліст-програміст відділу 
 бухгалтерського обліку та звітності     
 фінансового управління міської ради
 МОНАСТИРСЬКА Алла Станіславівна (15.12)
 депутат міської ради
 РЕДЧИК Сергій Борисович (16.12)
 міський голова
 ШКОРБА Вікторія Олександрівна (18.12)
 адміністратор Центру надання   
 адміністративних послуг у м.Хмільнику
 ВОЙТЕНКО Микола Васильович (18.12)
 провідний спеціаліст відділу організаційно-  
 кадрової роботи міської ради
 КОРНІЄНКО Віталій Володимирович (20.12)
 депутат міської ради
 ІВАНИЦЯ Василь Ванович (26.12)
 депутат міської ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ВІДБОРУ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯКИХ МАЄ  СОЦІАЛЬНУ  СПРЯМОВАНІСТЬ,  ДЛЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ  
ПІДТРИМКИ З БЮДЖЕТУ МІСТА 

Конкурсні пропозиції приймаються з 
01.12.2017 по 30.12.2017 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 бюджету 
міста Хмільника допускаються громадські 
організації інвалідів та ветеранів які мають 
соціальну спрямованість, зареєстровані у 
встановленому законодавством порядку та 
мають необхідність фінансової підтримки.

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

- заяву про участь у конкурсному відборі  з
визначення громадських організацій  інвалідів  
і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, для надання     фінансової 
підтримки з бюджету міста Хмільника (Додаток 
1 до Порядку відбору громадських  організацій  
інвалідів та ветеранів, діяльність яких має  
соціальну  спрямованість  для надання 
фінансової  підтримки з бюджету міста 
Хмільника, затвердженого рішенням 44 сесії 
міської ради 7 скликання від 17.11.2017 року  
№1177 за посиланням: 

http://ekhmilnyk.gov.ua/government/
documents/deps/solutions?id=15530);

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

- копію витягу з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, завірену  підписом 
керівника громадської організації, скріпленим 
її печаткою;

- копію 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 до Порядку відбору 
громадських  організацій  інвалідів та ветеранів, 
діяльність яких має  соціальну  спрямованість  
для надання фінансової  підтримки з бюджету 
міста Хмільника, затвердженого рішенням 44 
сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 
року  №1177 за посиланням: 

http://ekhmilnyk.gov.ua/government/
documents/deps/solutions?id=15530).    

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;

- 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 кадрове 
забезпечення (Додаток 3 до Порядку відбору 
громадських  організацій  інвалідів та ветеранів, 
діяльність яких має  соціальну  спрямованість  
для надання фінансової  підтримки з бюджету 
міста Хмільника, затвердженого рішенням 44 
сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 
року  №1177 за посиланням: 

http://ekhmilnyk.gov.ua/government/
documents/deps/solutions?id=15530).

- бюджетний запит на відповідні 3  роки з
детальним розрахунком  показників затрат, 
продукту та  ефективності використання 
бюджетних коштів (Додаток 4 до Порядку відбору 
громадських  організацій  інвалідів та ветеранів, 
діяльність яких має  соціальну  спрямованість  
для надання фінансової  підтримки з бюджету 
міста Хмільника, затвердженого рішенням 44 
сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 
року  №1177 за посиланням: 

http://ekhmilnyk.gov.ua/government/
documents/deps/solutions?id=15530)).

Подана конкурсна пропозиція не 
повертається учасникові конкурсу.

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

За січень – листопад 2017 року дохідна 
частина бюджету загального фонду  склала 
203336,1 тис. грн., з них міжбюджетні 
трансферти 109630,9 тис. грн., податки та 
інші платежі –  93705,2  тис. гривень.  До 
спеціального фонду міського бюджету 
надійшло 6150,7  тис. грн., з них міжбюджетні 
трансферти 3113,1 тис. грн., власних 
надходжень в сумі 3037,6 тис. грн., з яких до 
бюджету розвитку залучено  751,2 тис. грн.

Видатки бюджету міста Хмільника за 

січень – листопад 2017 року проведені в сумі  
189732,0 тис. гривень.

Видатки загального фонду міського 
бюджету становлять 167826,8 тис. грн.,  
спеціального фонду  – 21905,2 тис. грн.

Із загального обсягу видатки за 
захищеними статтями проведені в сумі   
154945,5 тис. грн., що становить 92,3 % 
видатків загального фонду за січень – 
листопад 2017 року.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА

5 грудня відбулося позачергове засідання 
виконавчого комітету міської ради. У ході 
засідання виконком визначив переможцем 
конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник 
– наш дім» у номінації «Кращий двір»
мешканців будинку №1 по вул. Літописна
(голова будинкового комітету – Калугін
Володимир Володимирович) та встановив

грошову винагороду в сумі 3500 гривень 
переможцю з урахуванням податків.

За рішенням виконкому переможцю 
конкурсу: Калугіну В.В. необхідно буде 
використати кошти на благоустрій відповідної 
території та прозвітувати про їх використання 
протягом першого півріччя 2018 року на 
засіданні виконкому міської ради.

ВИКОНКОМ ВИЗНАЧИВ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ 
НА КРАЩИЙ БЛАГОУСТРІЙ

Виконавчий комітет міської ради 
звертається до хмільничан із проханням 
бути пильними та небайдужими у питаннях 
протидії можливим проявам терористичного 
характеру!

У разі виявлення підозрілої поведінки осіб, 
які можуть бути причетними до терористичних 
або диверсійно-розвідувальних груп, зброї, 
вибухових пристроїв, чи схожих на вибухівку 
предметів, просимо оперативно  повідомляти 
на гарячу лінію управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області за тел.: 

53-13-09, електронну скриньку:

usbu_vin@ssu.gov.ua, або за 
номером «102»!

Не торкайтеся підозрілих предметів і, 
до приїзду правоохоронців, застерігайте від 
цього оточуючих осіб!

ХМІЛЬНИЧАНИ, ПАМЯТАЙТЕ! 
Від Вашої небайдужості та пильності, а 

також правильності дій, у випадку виникнення 
реальної загрози скоєння терористичного 
акту, залежить не тільки Ваше життя та 
здоров’я, але й життя та здоров’я оточуючих 
Вас людей та безпека держави.

ДО УВАГИ ХМІЛЬНИЧАН!


