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Інформаційний бюлетень міської ради Розповсюджується безкоштовно

 Viber

Головні новини

10 листопада у клубі Соколівського бу-
динку культури відбулися громадські слу-
хання.

Жителі громади розглянули План зонуван-
ня території с. Соколова Хмільницького райо-
ну. Цей  містобудівний документ є важливим 
для подальшого розвитку сільської території.

Доповідав Михайло Сопованюк, головний 
архітектор проекту, ТОВ «НВК» «Світязь».

Співдоповідачем виступив Михайло Загни-
борода, начальник управління містобудування 
і архітектури міської ради.

Жителі села проголосували за схвалення 
проєкту Плану зонування території.

Захід проведено з дотриманням вимог 
адаптивного карантину. 

У Соколівському окрузі 
11 листопада міська Комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій вирішила призупини-
ти   функціонування Комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
м.Хмільника Вінницької області» з 12 по 23 
листопада 2020 року (включно).

Таке рішення ухвалено з метою недо-
пущення спалаху коронавірусної хвороби 
(Covid-19) в закладі загальної середньої освіти 
міста Хмільника.

Усі інші школи, що функціонують на 
території Хмільницької міської територіальної 
громади, працюють у звичному режимі, дотри-
муючись протиепідемічних правил.

Навчання призупинено

По вул. Коцюбинського та проспекту 
Вернадського коштом міського бюджету по-
будовано нові лінії зовнішнього освітлення.

Для зведення  нової лінії зовнішнього 
освітлення по вул. Коцюбинського вдалося за-
лучити ще й кошти обласного бюджету, оскільки 
проєкт став переможцем XVII обласного конкур-
су проектів розвитку територіальних громад.

Нові лінії зовнішнього освітлення побудува-
ли  працівники ТОВ «Промавтоматика Вінниця».

Нові лінії освітлення

Завершився ремонт дороги і тротуарів 
по вулиці Свято-Покровська.

Будівельні роботи разом із виготовлен-
ням проектно-кошторисної документації і 
проведенням її експертизи виконано коштом 
міського бюджету.

Відремонтували дорогу  разом  із  тро-
туарами  працівники ТОВ «Хмільницька 
будівельна кампанія».

Ремонт дороги і тротуарів

Коштом міського бюджету встанов-
лено новий бетонний паркан, обладна-
но металеві ворота та вхідну хвіртку на 
території  Хмільницького об’єднаного рай-
онного територіального центру комплекту-
вання та соціальної підтримки  (донедавна - 
Хмільницький ОРВК).

Для капремонту паркану (придбання 
матеріалів та виконання робіт) із міського бюд-
жету виділено 300 тис. грн.

Відремонтовано паркан
Хмільник отримав перший транш 

коштів із держбюджету - 207,1 тис. грн із для 
дезінфекції п’яти шкіл міської територіальної 
громади.

Загалом із держбюджету школам громади 
має надійти 414,3 тис. грн. 

У жовтні цього року міські школи отрима-
ли засоби для дезінфекції від Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в рамках реалізації ініціативи 
ООН «Громада, дружня до дітей та молоді».

Для дезінфекції шкіл

Відкритий бюджет Книга Пошани
Проєкт ПРОМІС, що впроваджує в Україні 

Федерація канадських муніципалітетів за 
підтримки Уряду Канади, провів оцінювання 
прозорості місцевих бюджетів 2018-2019 років 
16 міст-партнерів Проєкту. За результатами 
оцінювання Хмільник отримав високий по-
казник прозорості бюджету.

Фахівцями міжнародного Проєкту 
оцінювалися всі етапи бюджетного процесу, 
які було перевірено на відповідність трьом па-
раметрам: відкритість інформації, прозорість 
ухвалення рішень із залученням громадян, за-
стосування інноваційних практик.

Високий рівень прозорості бюджету 
Хмільницької громади свідчить про виконання 
міською радою критеріїв відкритості бюджетної 
інформації та використання практик залучення 
громадян до ухвалення рішень.

У минулому номері Інформаційного бюле-
теня ми також інформували про те, що Хмільник 
став лідером у рейтингу демократичності 
міст-партнерів Проекту ПРОМІС.

18 листопада міський голова зустрівся 
із Купріновичем Миколою Володимирови-
чем – ветераном спорту, керівником гурт-
ка центру дитячої та юнацької творчості з 
настільного тенісу.

Від імені міської ради та виконавчого 
комітету міський голова привітав Миколу Воло-
димировича з нагоди занесення до Книги по-
шани та пам’яті «Гордість Хмільника», вручив 
іменний Сертифікат, квіти  та презентаційний 
набір від міської ради.

Нагадаємо, що 18 вересня 2020 року, за 
поданням відділу з питань фізичної культурита 
спорту міської ради, на 81 сесії міської ради 7 
скликання ухвалено рішення «Про занесення 
Купріновича  М.В. до Книги пошани та пам’яті 
«Гордість Хмільника».

Микола Володимирович – ветеран спор-
ту, керівник гуртка центру дитячої та юнацької 
творчості з настільного тенісу, який примножує 
спортивну славу  міста та разом із своїми вихо-
ванцями має значні досягнення у спорті.

Графік роботи Центру надання 
адміністративних послуг у м. Хмільнику

на період карантину:
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця – з 8-00 до 17-00
Четвер – з 8-00 до 20-00
Час прийому суб’єктів звернень:
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця – з 8-30 до 15-30
Четвер – з 8-30 до 20-00
Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Перше пленарне засідання міської ради 8 скликання
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Перше пленарне засідання міської ради 8 скликання

8 грудня відбулася 1 сесія 
Хмільницької міської ради 8 скли-
кання. Перша сесія була скликана  
Хмільницькою міською територіальною 
виборчою комісією. Засідання відкрила 
голова Хмільницької міської ТВК Ірина 
Григус, яка поінформувала про підсумки 
виборів депутатів Хмільницької міської 
ради 8 скликання та Хмільницького 
міського голови, що відбулися 25 жовтня 
2020 року. 

За результатами виборів до 
Хмільницької міської ради обрано 34  де-
путати від шести обласних осередків 
політичних партій: «За майбутнє», 
«Українська Стратегія Гройсмана», ВО 
«Батьківщина», «Блок Петра Порошенка», 
«Слуга народу», «Голос».

Хмільницьким міським головою обрано 
Юрчишина Миколу Васильовича, за якого 
віддали свої голоси 4384 виборці або 36,85% 
виборців, які взяли участь у голосуванні. 

Після оголошення офіційних результатів 
виборів депутати склали присягу на вірність 
інтересам виборців і Хмільницької міської 
територіальної громади. Кожен депутат от-
римав депутатське посвідчення і депутатсь-
кий значок. Новообраному міському голові 
Миколі Юрчишину після складання присяги 
голова Хмільницької міської територіальної 
виборчої комісії вручила посвідчення та зна-
чок міського голови, а також нагрудний знак 
„Міський голова”. 

Микола Юрчишин привітав новообра-
них депутатів із набуттям повноважень і, 
звертаючись до депутатів міської ради, за-
кликав бути виваженими й толерантними 
в робочих дискусіях та під час ухвалення 
рішень, а також висловив сподівання на те, 
що спільна робота депутатського корпусу 
і міського голови буде консолідованою та 
результативною для успішного розвитку не 
лише Хмільника, а й сільських територій, які 
стали невід’ємною частиною хмільницької 
громади. 

Миколу Юрчишина з обранням на по-
саду міського голови та увесь новообра-
ний склад депутатів міської ради привітали 
міський голова 7 скликання Сергій Редчик 
та голова Хмільницької районної ради Юрій 
Слабчук. Від імені депутатського корпусу 
8 скликання очільника громади привітала 
депутат міської ради Лілія Денисюк. 

Микола Юрчишин подякував членам 
територіальної міської та дільничних ви-
борчих комісій за їх роботу під час вибор-
чого процесу, а також  привітав депутатів і 
працівників виконавчих органів міської ради 
з професійним святом - Днем місцевого са-
моврядування, яке відзначається в Україні 7 
грудня.

Депутати заслухали інформацію 
міського голови 7 скликання Сергія Редчи-
ка про стан справ у Хмільницькій міській 
територіальній громаді, після чого ново-
обраний міський голова Микола Юрчи-
шин подякував йому за плідну роботу на 
посаді міського голови і за дорученням 
голови Вінницької обласної державної 
адміністрації та Вінницької обласної ради 
вручив йому найвищу відзнаку обласно-
го рівня – Почесну грамоту Вінницької 
обласної державної адміністрації та 
Вінницької обласної ради з нагоди 
Дня місцевого самоврядування.   

Депутати утворили п’ять постійних 
комісій Хмільницької міської ради, затвер-
дили їх кількісний і персональний склад, 
за поданням міського голови обрали голів 
постійних комісій, під час роботи у комісіях 
визначилися із заступниками та секретаря-
ми цих комісій.

Отже, міська рада утворила такі 
постійні комісії:
- з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
інвестиційної та регуляторної політики (го-
лова Юрій Кондратовець);
-  з питань законності, антикорупційної 
політики, охорони громадського порядку, 
регламенту, соціального захисту населення 
та депутатської діяльності (голова Василь 
Калачик);
- з питань житлово–комунального господар-
ства, благоустрою, комунальної власності, 
енергозбереження (голова Михайло Пе-
тровський);
- з питань охорони здоров'я, освіти, культу-
ри, молодіжної політики та спорту (голова 
Юлія Шумигора);
- з питань земельних відносин, агропромис-
лового комплексу, містобудування, екології 
та природокористування (голова Василь 
Мазур).

Затверджено загальну структуру вико-
навчих органів Хмільницької міської ради-

та штатний розпис працівників виконавчих 
органів Хмільницької міської ради з ураху-
ванням реорганізації громад і районів.

За пропозицією Миколи Юрчишина на 
посади заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міська рада 
затвердила Сергія Редчика, Андрія Сташ-
ка, Володимира Загіку, на посаду керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради  
- Сергія Маташа.

Таємним голосуванням за пропозицією 
міського голови секретарем міської ради об-
рано Павла Крепкого.

Аби забезпечити життєдіяльність ще 
39-ти населених пунктів, які увійшли до 
складу Хмільницької міської територіальної 
громади (окрім м.Хмільника та с.Соколова), 
за поданням міського очільника Миколи Юр-
чишина затверджено на посадах старост:

- Андрія Титулу старостою на-
селених пунктів (сіл): Соколо-
ва, Березна, Крупин, Чудинівці, 
Куманівці з центром у селі Соколова;

- Володимира Слободянюка старостою 
населених пунктів (сіл): Лозова, Педоси, 
Вугли, Гулі, Думенки, Лелітка, Вербівка, 
Крутнів з центром у селі Лозова;

- Світлану Остапчук старостою насе-
лених пунктів (сіл): Кожухів, Лісне, селище 
Красносілка, Теси, Іванівці, Лука, Осічок, 
Шевченка, Лисогірка, Медведівка з центром 
у селі Кожухів;

- Тетяну Шкатюк старостою населених 
пунктів (сіл): Великий Митник, Філіопіль, 
Будків, Малий Митник, Кушелівка з центром 
у селі Великий Митник;

- Валентину Маліновську старостою 
населених пунктів (сіл): Порик, Курилівка, 
Томашпіль, Журавне, Олександрівка з цен-
тром у селі Порик;

- Миколу Сухого старостою населених 
пунктів (сіл): Широка Гребля, Голодьки, Ста-
ра Гута з центром у селі Широка Гребля;

- Наталію Матвіюк старостою населе-
них пунктів (сіл): Кривошиї, Колибабинці, 
Сьомаки, Сербанівка, Білий Рукав з цен-
тром у селі Кривошиї.

Депутати утворили виконавчий комітет 
Хмільницької міської ради 8 скликання у 
складі 19-ти осіб і затвердили його у такому 
персональному складі:

- Юрчишин М.В., міський голова;
- Крепкий П.В., секретар міської ради;
- Редчик С.Б., заступник міського голо-

ви з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради;

- Сташко А.В., заступник міського голо-
ви з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради;

- Загіка В.М., заступник міського голо-
ви з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради;

- Маташ С.П., керуючий справами ви-
конкому міської ради;

- Титула А.П., староста; 
- Слободянюк В.О., староста; 
- Остапчук С.Г., староста; 
- Шкатюк Т.С.,  староста; 
- Маліновська В.І., староста; 
- Сухий М.О., староста;
- Матвіюк Н.В., староста;
- Романюк В.О., начальник  Хмільницького 

відділення поліції Калинівського відділу 
поліції ГУНП у Вінницькій області;

- Катрін І.П., начальник Хмільницького 
управління ГУ ДПС у Вінницькій області;

 - Нечко О.В., начальник районного сек-
тору ГУ ДСНС  у Вінницькій області;

- Лоєвський С.І., ветеран праці 
м. Хмільника і Хмільницького району;

- Дубова Л.М., лікар загальної практики 
сімейної медицини КНП «Хмільницький рай-
онний МЦ ПМСД»;

- Тищенко Т.П., начальник фінансового 
управління міської ради.

Наприкінці пленарного засідання до 
зали завітав народний депутат України 
Петро Юрчишин, який привітав із обран-
ням на відповідальну посаду новообра-
ного міського голову Миколу Юрчишина 
та новообраних депутатів міської ради. 

Після розгляду питань порядку денно-
го міський голова запропонував депутатам 
міської ради розпочати формування де-
путатських груп (фракцій) міської ради. З 
більш детальною інформацією з цього пи-
тання виступив секретар міської ради, який 
озвучив основні тези порядку формування 
депутатських груп (фракцій) міської ради та 
їх права.

Павло Крепкий висловився щодо 
необхідності розробки Регламенту міської 
ради 8 скликання та Положення про постійні 
комісії. Він також  нагадав депутатам 
Хмільницької міської ради 8-го і 7-го скли-
кань про нові правила подачі декларацій, які 
набрали чинності 02.10.2019 року.
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Відповідно до рішення виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради від 
26.11.2020 року  №391 оголошено конкурс 
з перевезення пасажирів на міському ав-
тобусному маршруті  загального користу-
вання №5 «Дачні ділянки» – «Східний ри-
нок»  (повторно).

Основні характеристики об’єкта конкур-
су з перевезення пасажирів на міському авто-
бусному маршруті загального користування в 
режимі маршрутного таксі в м.Хмільнику 

Найменування організатора: виконав-
чий комітет Хмільницької міської ради.

Основні умови конкурсу:
Конкурс проводиться відповідно до 

вимог статтей 7, 44 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», постанов 
Кабінету Міністрів України від «Про затвер-
дження Порядку проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» від 03.12.2008 
р. № 1081 (зі змінами),  «Про затверджен-
ня Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту» від 18.02.1997 
р. №176  (зі змінами), рішення виконавчо-
го комітету Хмільницької міської ради від 
29.09.2020 року №324 «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету Хмільницької 
міської ради від 28.08.2015 року №259 «Про 
затвердження мережі міських автобусних 
маршрутів та умов організації проведен-
ня конкурсу на перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального 
користування в місті Хмільнику».

Обов’язкові вимоги до пасажирських 
перевізників:

Перевізник зобов’язується виконувати 
перевезення пасажирів за затвердженим за-
мовником розкладом руху.

Умови перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального 
користування, які зобов’язується виконувати 
перевізник, визначені на відповідному об’єкті 
конкурсу:

1) виконання вимог законодавчих і нор-
мативно-правових актів України у сфері пе-
ревезення пасажирів;

2) забезпечення якісного і безпечного 
руху на маршруті;

3) захист прав споживачів під час їх 
транспортного обслуговування;

4) забезпечення надійності, 
комфортності та безпеки транспортних 
засобів, що працюватимуть на маршруті;

5) здійснення обов’язкового страху-
вання пасажирів від нещасних випадків на 
транспорті згідно із законодавством;

6) наявність у персоналу відповідних 
знань та кваліфікації стосовно порядку на-
дання послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом;

7) використання на маршрутах 
сертифікованих автобусів;

8) забезпечення утримання в належно-
му технічному й санітарному стані рухомого 
складу та зберігання транспортних засобів 
згідно з вимогами законодавства, здійснення 
контролю за технічним станом транспортних 
засобів перед виїздом на маршрут, виконан-
ня регламентних робіт з технічного обслуго-
вування та ремонту транспортних засобів, 
забезпечення медичного контролю за станом 
здоров’я водіїв;

9) використання для перевезен-
ня пасажирів автобусів, двигуни яких 

відповідають чинним державним стандартам 
з екологічної безпеки;

10) наявність у перевізника резерву 
автобусів для заміни рухомого складу в разі 
виходу техніки з ладу;

11) транспорті засоби повинні бути 
пристосовані для перевезення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення. Перевага у конкурсі буде 
віддаватися тим суб’єктам господарювання, 
у наявності яких є такі транспортні засоби в 

кількості до 50 відсотків.
Для участі у конкурсі перевізник-

претендент подає документи, визначені стат-
тею 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 прове-
дення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користу-
вання» (зі змінами).

Документи для участі у конкурсі пода-
ються перевізником-претендентом у двох 
закритих конвертах (пакетах):

КОНВЕРТ №1 (відкривається наступного 
дня після закінчення прийняття документів):

Копія ліцензії перевізника-претендента 
на даний вид послуг.

Відомості про автобуси, які будуть вико-
ристовуватись на автобусному маршруті (До-
даток 2).

Відомості про додаткові умови обслуго-
вування маршруту (Додаток 3).

Анкета до заяви про участь у конкурсі 
з перевезення пасажирів або продовження 
строку дії договору (дозволу) (Додаток 4).

Копії свідоцтв про реєстрацію транспор-
тних засобів або тимчасових реєстраційних 
талонів; протоколів перевірки технічного 
стану транспортних засобів; страхових 
полісів; документів, що підтверджують пра-
во власності чи користування земельними 
ділянками, приміщеннями, де забезпечується 
проведення медичного огляду водіїв, їх 
стажування та інструктажі, а також огляд 
технічного стану автобусів та їх зберігання.

Копія податкового розрахунку сум до-
ходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них по-
датку (форма 1-ДФ) за останній квартал.

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

Заява на участь у конкурсі з переве-
зення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування (Додаток 1).

Документи, подані перевізником-
претендентом для участі у конкурсі (у конвер-
тах), пронумеровуються, прошнуровуються, 
підписуються автомобільним перевізником 
або уповноваженою особою автомобільного 
перевізника із зазначенням кількості сторінок 
цифрами і словами.

Плата за участь у конкурсі відсутня.
Засідання конкурсного комітету 

відбудеться в конференц-залі Хмільницької 
міської ради (4 поверх).

Документи на конкурс будуть приймати-
ся за адресою: м. Хмільник, вул.Столярчука, 
10 (каб. 306), управління економічного роз-
витку та євроінтеграції Хмільницької міської 
ради.

Телефони для довідок: (04338)22175; 
e-mail: economik_hm@ukr.net; зверта-
тись в  робочі дні: понеділок – четвер  з 
8:00 до 17:00, п’ятниця –  з 8:00 до 15:45.

Оголошено конкурс із перевезення 
пасажирів на міському 

автобусному маршруті №5
Передчасно пішов з життя 

Подольський Леонід Іванович

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет з гли-
боким сумом повідомляють, що 20 листопада 2020 року на 
63-му році передчасно пішов з життя Подольський Леонід 
Іванович – депутат Хмільницької міської ради 4, 5, 6 та 7 скли-
кань, багаторічний незмінний керівник Колгоспного ринку 
Хмільницької райспоживспілки.

Леонід Іванович народився 29 червня 1958 року у селі Широка Гребля 
Хмільницького району. Спочатку навчався у Сандрацькій початковій школі 
(1965 – 1969 рр.), з 1969 по 1973 рр. – у  Широкогребельській восьмирічній 
школі, з 1973 по 1975 рр. – у Порицькій середній школі.

Після закінчення школи вступив до Вінницького кооперативного 
технікуму, навчання в якому було перервано у зв’язку із призовом на служ-
бу до лав радянської армії: з 1977 по 1979 рік. Після армії Леонід Іванович 
повернувся до навчання і в 1980 році закінчив технікум, отримав диплом і 
здобув кваліфікацію організатора торгівлі. З цього часу розпочалася його 
трудова біографія.

З 1980 по 1984 рр.  він працюв  на посадах  ревізора і старшого ревізора 
Хмільницької РСС.

З 1984 по 1988 рр. був заступником  голови правління Жданівського  
радгоспробкому, а з 1988 по 1996 рр. – головою правління Жданівського 
радгоспробкому.

З 1992 по 1997 рр. без відриву від виробництва закінчив Львівський тор-
гово – економічний інститут.

У 1996 році Леоніда Івановича було призначено директором колгосп-
ного ринку.  На цій посаді він  багато років працював над удосконаленням 
ринкової інфраструктури. З 2004 по 2010 роки очолював об’єднаний про-
фком працівників  Хмільницького райспоживтовариства.

Загалом цій роботі він віддав понад 24 роки свого життя, своєї наснаги, 
енергії  і професіоналізму.

За багаторічну сумлінну працю у сфері торгівлі та продуктивну діяльність 
в системі споживчої кооперації Леоніда Івановича у 2008 році відзначено 
Почесною грамотою виконкому міської ради. У 2011 році трудовий колектив 
ввіреного йому підприємства занесено на міську Дошку пошани.

З 2004 року Леонід Іванович починає займатися депутатською 
діяльністю. Чотири рази поспіль жителі міста висловлювали довіру цьому 
відповідальному чоловіку з активною життєвою позицією та значним бага-
жем життєвого досвіду. У 5-му та 6-му  скликаннях Леонід Іванович був го-
ловою постійної комісії міської ради з питань комплексного розвитку міста 
регулювання комунальної власності і земельних відносин.

Рішеннями міської ради двічі (у 2015 та в 2019 роках) був обраний при-
сяжним Хмільницького  міськрайонного суду.

Трудова активність та наполеглива праця цієї порядної людини більш 
як 40 років слугували на користь міської громади. До останніх днів свого 
насиченого, повнокровного життя Леонід Іванович залишався у строю та 
переймався роботою і тими проблемами, які за цим стояли. Ніколи він не 
залишався осторонь усіх суспільних процесів та загальноміських подій, яки-
ми жив Хмільник. Він був надзвичайно толерантною і позитивною людиною. 
Ні за яких обставин не втрачав оптимізму та волі до життя.

Висловлюємо щире і глибоке співчуття рідним та близьким покійного з 
приводу важкої втрати.

Світла пам’ять про Леоніда Івановича назавжди збережеться у серцях 

№ п/п 1
№ маршруту 5

Назва маршруту «Дачні ділянки» - 
«Східний ринок»

Кількість транспортних засобів 
(без резерву), пасажиро-місткість 2 од.,15 місць і більше

Години роботи згідно розкладу 
руху, режим роботи, інтервал руху

7.00 – 18.30 режим маршрутного 
таксі;                   

 інтервал руху відповідно до 
розкладу руху – 30,40,60 хв.

Термін подання документів

В робочі дні: понеділок – четвер                 
з 8:00 до 17:00,

п’ятниця –  з 8:00 до 15:45
до 14 грудня 2020 року

Дата проведення конкурсу 29 грудня 2020 року о 15:00 год.

Термін дії договору з 01.01.2021 року по 31.12.2025 
року

Плата за участь у конкурсі відсутня

Співчуваємо
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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 міської ради

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

Надруковано у друкарні ТОВ «Регіна ЛТД»
м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
тел.(097)156-39-13. e-mail:druk33@ukr.net
Тираж 3000 прим. Зам.№30942 від 27.11.2020р.

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у 
житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації 
особи, з урахуванням усіх зареєстрованих осіб.

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування субсидія може бути при-
значена за фактичним місцем проживання особам, які орен-
дують житло на підставі договору найму, або індивідуальним 
забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

За рішенням комісії житлова субсидія може призначати-
ся одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані 
в житловому приміщенні (будинку), але фактично прожива-
ють у ньому без укладеного договору найму (оренди) жит-
ла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

Також комісії можуть приймати рішення 
щодо неврахування при призначенні субсидії 
окремих осіб з числа зареєстрованих, які фак-
тично не проживають за місцем реєстрації.

Субсидія не призначається:
– опалювана площа житлового приміщення перевищує 

120 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 
200 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових 
приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних 
сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, 
з якого призначається субсидія, проживають троє і більше 
дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку 
чи піклування, а також за винятком житлових приміщень 
(будинків), на які оформлено два і більше окремі особові 
рахунки, за умови, що опалювана площа частини жит-
лового приміщення кожного домогосподарства, на яку 
призначається субсидія, не перевищує 120 кв. метрів для 
квартири, 200 кв. метрів для індивідуального будинку, а та-
кож житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок дер-
жавного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з уражен-

нями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках);
– якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому 

приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за 
житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед звер-
ненням за призначенням субсидії, призначенням житлової 
субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним 
способом набув право власності на земельну ділянку, квар-
тиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні 
матеріали, інші товари довгострокового вжитку тощо або опла-
тив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири 
(будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), 
телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку тощо, крім жит-
лово-комунальних послуг у межах норм споживання та ме-
дичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, 
на суму, яка на час звернення перевищує 50 тис гривень;

– якщо будь-хто із складу домогосподарства або член 
сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транс-
портний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випу-
ску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа). 
При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані 
безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні 
підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому 
числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;

– якщо у складі домогосподарства або сім’ї члена до-
могосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом 
на початок періоду, за який враховуються доходи для призна-
чення житлової субсидії, і в цьому періоді, за інформацією 
ДФС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи, 
які враховуються під час призначення житлової субсидії, 
вони отримували середньомісячний сукупний дохід мен-
ший за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої 
станом на початок періоду, за який враховуються дохо-
ди для призначення житлової субсидії, вони не сплатили 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, су-
марно протягом трьох місяців у періоді, за який вра-
ховуються доходи для призначення житлової субсидії;

– якщо громадянин не повернув надміру перерахо-
вану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні 
періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу 
з питань соціального захисту населення або не сплачує 
суми до повернення, визначені відповідним структур-
ним підрозділом з питань соціального захисту населення;

– у разі отримання від підприємств – надавачів по-
слуг інформації про наявність простроченої понад три 
місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої 
перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Житлова субсидія у такому випадку призначається 
з початку опалювального (неопалювального) сезону за умо-
ви документального підтвердження сплати заборгованості 
або укладення договору про її реструктуризацію, 
або оскарження заборгованості в судовому порядку;

– якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї чле-
на домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру 
боржників, мають заборгованість за виконавчими проваджен-
нями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які 
є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою 
від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення 
кримінального провадження у вигляді відсторонення від ро-
боти (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні захо-
ди у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

За наявності зазначених вище умов рішення про при-
значення (непризначення) субсидії може бути прийняте 
спеціальними комісіями при місцевих органах влади на 
підставі акта обстеження матеріально-побутових умов 
сім’ї, з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

Кому призначається/не призначається субсидія

Кабінет Міністрів схвалив пропозиції 
Мінцифри щодо виключення довідки про склад 
сім’ї з переліку документів, що подаються заявни-
ками під час отримання 6 державних послуг.

Отже, тепер Довідка про склад сім’ї  не потрібна:
- під час призначення грошової допомоги у разі 

загибелі або смерті, інвалідності або часткової втра-
ти працездатності без встановлення інвалідності 
військовослужбовців;

- під час процедури оформлення відшкодування 
витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни;

- під час оформлення виплати одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранен-
ня або інвалідності працівника чи його звільнення з 
Держспецзв’язку;

- під час виплати грошової компенсації особам 

рядового і начальницького складу служби цивільного 
захисту за піднайом (найом, оренду) житла;

- під час процедури продовження строку перебу-
вання та продовження або скорочення строку тимча-
сового перебування іноземців та осіб без громадян-
ства на території України;

- під час подання військовослужбовцями, які 
претендують на отримання житлових приміщень або 
грошової компенсації за належне їм для утримання 
житлове приміщення.

Чинним законодавством України не передбачено 
отримання такої довідки і також не визначено орган, 
який видає таку довідку. Це зробило неможливим от-
римання такої довідки заявниками і додатково обтя-
жувало громадян  бюрократичними процедурами.

Подавати Довідку про склад сім’ї не потрібно

Виконавчий комітет міської ради оголошує конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки ко-
мунального майна

Дата, час та місце проведення конкурсу:
Конкурс відбудеться 04 грудня 2020 року о 15 год.   в  конференц-залі 

(4-й поверх) міської ради, вул. Столярчука,10,  м. Хмільник  Вінницької обл.
Об’єкт оцінки та мета проведення незалежної оцінки
ОБ’ЄКТ  1 – квартира №1 загальною площею 38,8 кв.м по вул. Столяр-

чука,29 в м.Хмільник,  для цілей відчуження.
ОБ’ЄКТ  2  – спортивний майданчик для ігрових видів спорту та міні-

футболу загальною площею 800 кв.м  по вул. Столярчука,23 в м.Хмільник,  
для цілей оренди.

Кінцевий термін подання конкурсної документації:
Конкурсна документація приймається до 17 год. 03 грудня 2020 року.
Перелік підтвердних документів:
 – заява про участь в конкурсі за формою, встановленою додатком 

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

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

– копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння 
йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи);

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

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен-
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів;

– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен-
денту Фондом державного майна України;

– інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду 
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково за-
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна);

– згода на обробку персональних даних;
– довідка у довільній формі про кількість звітів про незалежну оцінку 

майна, що складені за попередні 24 місяці.
Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається на кожен об’єкт окремо в запеча-

таному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На 
конкурс» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

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

Термін виконання робіт до 30 календарних днів.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення кон-

курсу , повідомивши про це письмово голову комісії.
Адреса, за якою подаються документи: вул. Столярчука,10, 

м.Хмільник, Вінницька обл., 22000 (сектор комунальної власності каб.202, 
тел.(0433823273)

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

Конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності 

Конкурс на посади педагогічних 
працівників КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників»

Оголошується конкурс на посади 
педагогічних працівників Комунальної устано-
ви «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників  Хмільницької міської ради»

Найменування закладу: Комунальна уста-
нова «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників Хмільницької міської ради» (далі – КУ 
«ЦПРПП ХМР»).

Місцезнаходження КУ «ЦПРПП ХМР»: 22000, 
Вінницька область, м. Хмільник, вул. Шевченка, 3.

Найменування посади:
Педагогічні працівники (консультанти) 

Комунальної установи «Центр професійного роз-
витку педагогічних працівників Хмільницької міської 
ради».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на 
посаду:

Наявність громадянства України, вільне 
володіння державною мовою, вища педагогічна 
освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), 
стаж педагогічної та/або науково-педагогічної 
роботи не менше п’яти років, стан фізичного і 
психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню 
професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для 
участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

- заяву про участь у конкурсі довільної форми;
- особовий листок з обліку кадрів з 2 фотокарт-

ками 3x4 см, автобіографією та резюме;
- копії документів про вищу освіту (наукові 

ступені та інші відзнаки);
- копії паспорта та ідентифікаційного коду, 

засвідчені претендентом;
- письмову згоду на обробку персональних да-

них;
- копію трудової книжки (всі заповнені сторінки), 

що підтверджує стаж педагогічної (науково-
педагогічної) роботи не менше п’яти років на день 
її подання;

- довідку про наявність/відсутність судимості;

- медичну довідку встановленого зразка.
Документи подаються в управління освіти 

Хмільницької міської ради до 17 грудня 2020 
року.

Дата та місце проведення конкурсного 
відбору:

Засідання конкурсної комісії відбудеться о 
14:00 год. 21 грудня 2020 року у конференц-залі 
Хмільницької міської ради (ІV поверх), що знахо-
диться за адресою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 
10.

Етапи проведення конкурсного відбору:
Конкурсний відбір складається з двох етапів: 

кваліфікаційний іспит та співбесіда.
Письмовий іспит полягає у перевірці та оцінці 

знань за напрямами:
- знання законодавства у сфері дошкільної 

освіти;
- знання законодавства про повну загальну се-

редню освіту;
- знання основних видів завдань та діяльності 

КУ «ЦПРПП ХМР».
Іспит складається з 30 тестових завдань. Те-

стування проходить письмово не довше 30 хвилин у 
присутності членів комісії.

Претенденти, які набрали 15 і менше балів від 
максимальної суми балів вважаються такими, що не 
склали іспит та не можуть бути допущені до наступ-
ного етапу конкурсу.

Співбесіда проводиться з метою оцінки 
відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особи-
стих якостей вимогам до професійної компетентності 
претендента та до відповідних посадових обов’язків.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефо-
ну та адреса електронної пошти особи, яка надає 
довідкову інформацію про проведення конкурсного 
відбору: Липень Ірина Володимирівна, заступник 
начальника управління освіти Хмільницької міської 
ради, тел. (04338) 2-26-32, е-mail: lypeniryna@ukr.net


