
  1 червня в місті  були відзначені учні загальноосвітніх 
шкіл, позашкільних навчальних закладів – переможці 
та призери предметних олімпіад, інтелектуальних, ми-
стецьких, творчих конкурсів, конкурсів Малої академії 
наук, спортивних змагань обласного та Всеукраїнського 
рівнів. 
  Про матеріальне стимулювання здібних школярів подба-
ла міська рада. За підсумками навчального року коштом 
бюджету міста в сумі 35 тис.грн. премійовано 200 творчо 
обдарованих дітей. Юні інтелектуали були нагороджені 
дипломами та  грошовими преміями. 

       Перед Вами - другий ви-
пуск інформаційного бю-
летеня міської ради «Моє 
місто - ХМІЛЬНИК» 
– щомісячного друкова-
ного видання, що праг-
не об’єднати жителів 
територіальної громади 
міста-курорту шляхом 
вільної поінформованості 
та налагодження діалогу. 
     На тематичних сторінках 
цього часопису ми охо-
че поділилися з Вами 
актуальними подіями, 
важливими проектами та 
пріоритетними намірами 
органу місцевого само-
врядування на найближчу 
перспективу. 
   «Любити читання – це 
обмінювати час нудь-
ги на час великої насо-
лоди», - мудро заува-
жив Монтеск’є. Щиро 
сподіваємося, що наша 
розмова на сторінках 
інформаційного бюле-
теня буде змістовно-
пізнавальною, спону-
катиме до осмислення 
подій та формування 
причетності хмільничан 
до життя міста.  
   А ми, у свою чергу, 
будемо щораз докла-
дати зусиль, щоб прав-
диво зацікавити Вас, 
своїх читачів, бо маємо 
намір вибудовувати 
міцні місточки довіри і 
взаємного партнерства.   
  Висловлюємо щиру 
вдячність усім, хто до-
брим словом відгукнувся 
про перший випуск 
інформаційного бюле-
теня. Ми відповідально 
врахували Ваші поради, 
відгуки і рекомендації, 
чим практично 
засвідчуємо наші наміри 
до подальшої співпраці. 
    Сподіваємося, що Ви, 
як і ми, любите своє 
місто, вірите в успішні 
перспективи його розвит-
ку та прагнете більше 
дізнатися про  розмаїте, 
але таке цікаве життя 
Хмільницької гро-мади. 

  Дякуємо усім, хто з 
нами!

     З повагою 
Міський голова
Сергій РЕДЧИК                                       

Шановні читачі! НАВЧАТИСЯ - ПРЕСТИЖНО

  У міській раді відбуваються засідання робочої групи із ко-
ригування Стратегії розвитку Хмільника до 2020 року. 
 Формат коригувальних змін напрацьовується за участі 
представників пріоритетних галузей розвитку міста – 
освіти, культури, житлово-комунального господарства, 
підприємництва, медицини.  
   Результати проведених зустрічей з представниками різних 
цільових груп будуть узагальнені членами робочої групи 
та стануть основою для розробки заходів із коригування 
Стратегії розвитку міста на найближчу перспективу.
 При цьому будуть враховані результати Інтернет-
анкетування хмільничан.   
    Розвиток міста - у Стратегії.

РОЗВИТОК МІСТА  - У СТРАТЕГІЇ

  З нагоди Дня медичного працівника в місті відбулися 
урочистості.  
  Звертаючись до лікарів, медсестер та працівників галузі 
охорони здоров’я, міський голова зазначив: «Хай Бог дає 
Вам сили і щедрот, що ніколи не вичерпуються із Вашого 
лагідного серця, завжди відкритого до людей і їхніх зем-
них турбот. Добра Вам, освячених любов’ю щирих слів 
вдячності на щодень, всесильної віри у життя без смутку 
й болі. Щасти Вам у нелегкій, але надто почесній професії, 
що веде людину у житті!».
 Міський голова Сергій Редчик відзначив кращих 
працівників галузі подяками та привітав квітами з нагоди  
професійного свята.

ВІНШУЄМО, ВАС, ЛІКАРЮ

ВПРОВАДЖУЄМО ПРОЕКТИ
  19 червня відбулося засідання Дорадчого комітету з ефективного  вряду-
вання і розвитку, створеного для впровадження Проекту «Партнерство для 
розвитку міст» (ПРОМІС).
 Міський голова Сергій Редчик на засіданні повідомив представни-
кам дорадчого комітету, що експерти Проекту ПРОМІС підтримають 
концептуальні заявки проектів Хмільника за умови їх об’єднання в один 
проект, коригування відповідно обсягу та вартості робіт із благоустрою, а 
також посилення акцентів на заходи із розбудови туристичного потенціалу 
та промоції міста.
  У підсумку дорадчий комітет відкритим голосуванням ухвалив 
рішення щодо погодження рекомендацій Проекту ПРОМІС. При цьо-
му, комітет уповноважив громадську організацію «ПРАВО» супровод-
жувати керівництво проектом, визначивши це об’єднання спроможним 
зреалізувати його функціонально якісно та публічно.

  Міська рада пропонує хмільничанам по-
кращити своє місто, мікрорайон чи вули-
цю та взяти участь в розподілі частини 
бюджету – громадського бюджету. Для 
цього необхідно подати проект, заповнив-
ши бланк-заяву проекту, реалізація якого 
відбуватиметься коштом бюджету.
 Проекти будуть реалізовані у 2018 році 
із загальним обсягом фінансування 1 
млн. грн. Максимальна вартість одного 
проекту 200 тис. грн.Прийом проектів: з 
3 липня  до 24 липня. 

 Подані проекти до міської ради буде 
опрацьовувати Комісія з питань Бюджету 
участі, яка аналізуватиме роботи на пред-
мет реальної можливості їх реалізації та 
відповідності до вимог Положення.
Проекти, які отримають позитивну по-

передню оцінку, будуть розміщені для го-
лосування на офіційному веб-сайті міста в 
розділі «Громадський бюджет» та в Центрі 
надання адмінпослуг. Кожен мешканець  
віком від 16 років зможе проголосува-
ти не більше, ніж за три різних проекти 
зручним для себе способом: або в елек-
тронному вигляді на веб-сайті міста, або 
у спеціально визначеному пункті для го-
лосування шляхом заповнення друкованої 
версії бланку для голосування. 

  Продовження на стор. 2

БЮДЖЕТ УЧАСТІ
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ХМІЛЬНИК І КУПЧІНЬ: 
ДРУЖИТИ МОЖНА 

МІСТАМИ
   Велика справа – дружба між людьми, 
ще більша – між містами, що праг-
нуть розвитку своїх територій, вибу-
довують взаємини на засадах партнер-
ства і співпраці, обмінюються кращим, 
перспективним.  
 Делегація міста-курорту Хмільник, 
очолювана міським головою Сергієм 
Редчиком, на запрошення консиліуму 
та примара міста Купчінь Єдинецького 
району Республіки Молдова Івана 
Остафічука, взяла участь в заходах із 
нагоди 586-річчя міста.
   Офіційною сторінкою святкувань, 
що проходили в палаці культури м. 
Купчінь, стала урочиста церемонія 
підписання Угоди про співробітництво 

між Єврорегіоном «Дністер» і містом 
Купчінь, між містами Хмільник та 
Купчінь, а також містами Купчінь та 
Савені (Румунія).
    По завершенні скріплення домовле-
ностей про співпрацю Хмільницький 
міський голова Сергій Редчик мав наго-
ду звернутися до жителів молдавського 
міста:
 «У будинку людського щастя друж-
ба завжди створює добробут. І саме 
цієї миті наші міста зробили крок 
назустріч один одному, крок у  добробут 
наших територій. Маю впевненість у 
тому, що двосторонні наміри, 
письмово задекларовані цією 
взаємовигідною Угодою, сприятимуть 
реалізації проектів, пріоритетних 
заходів українського і молдавського 
міста. Ми об’єдналися, щоб жити 
краще в рідному місті!», – зазначив 
міський голова.

 Продовження. Початок на стор. 1

  Якщо Ви дієздатний громадя-
нин України віком від 16 років, 
зареєстровані та проживаєте в місті 
Хмільнику, маєте можливість:
1. Заповнити бланк-заяву подання
проекту, яка розміщена на сайті 
міської ради у розділі «Громадсь-
кий бюджет» (додаток 1).
2. Оформити одним файлом зміст
та графічні матеріали проекту та 
подати в форматі pdf або jpg на 
електронному носії.
3. Зібрати 10 підписів на підтримку
проекту.
4. Подати проект:
- електронною поштою 
https://hmilnyk.pb.org.ua у вигляді 
відсканованого оригіналу докумен-
ту;
- особисто до центру надання 
адміністративних послуг у 
м. Хмільнику.
5. Провести промоційну кампанію
свого проекту.
6. У разі потреби, доопрацювати
проект спільно із фахівцями.
7. Взяти участь у голосуванні за
проекти на офіційному веб-сайті 
міста та у пункті для голосування.

Вимоги до проекту:
1) проект не суперечить чинному
законодавству України;
2) реалізація проекту належить до
компетенції виконавчих органів 

Хмільницької міської ради;
3) реалізація проекту планується
на землях, які належать на праві 
власності територіальній громаді 
міста Хмільника, на території 
будівель (приміщень) загального 
користування та об’єктів соціально-
культурної сфери комунальної 
форми власності та відповідати 
затвердженій містобудівній 
документації;
4) реалізація проекту не порушує
прав інших осіб;
5) проект повинен бути
реалізований протягом одного 
бюджетного року і спрямований на 
кінцевий результат. Телефон для 
довідок: (04338) 2-25-14.
     Для довідки: 
 Хмільник успішно пройшов 
відбір у рамках проекту USAID 
«Зміцнення місцевої фінансової 
ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровад-
ження» та отримує підтримку у 
впровадженні бюджету участі.

Бюджет участі – це відкритий 
діалог між міською владою та жи-
телями міста щодо розподілу ча-
стини міського бюджету жителями 
шляхом подання ними проектів, 
спрямованих на підвищення 
комфортності проживання у місті, 
та їх відбору шляхом відкритого го-
лосування. Проекти, які найбільше 
підтримують мешканці, будуть 
реалізовані коштом бюджету міста.

8 червня міський голова 
Сергій Редчик провів пленарне 
засідання 37-ї позачергової сесії 
міської ради 7 скликання.

Першим питанням депу-
татський корпус розглянув про-
ект рішення “Про створення 
тимчасової контрольної комісії 
щодо перевірки фактів перешкод-
жання депутатській діяльності 
депутатів Хмільницької міської 
ради 7 скликання Гончаренка О.О. 
та Кулак Т.О., з’ясування обста-
вин, які призвели до заподіяння 
тілесних ушкоджень депутату Гон-
чаренку О.О. та погроз фізичною 
розправою депутату Кулак Т.О.”, 
який після короткого обговорення 
майже одноголосно підтримали.

Окремими рішеннями 
міські обранці підтримали внесен-
ня змін до міських програм, а саме, 
до міської Програми підвищення 
енергоефективності та зменшен-
ня споживання енергоресурсів в 
м. Хмільнику на 2016-2017 роки, 
міської Програми розвитку жит-
лово-комунально-
го господарства та 
благоустрою міста 
Хмільника на 2017 
р. та  до Програми 
забезпечення насе-
лення міста якісною 
питною водою на 
2013-2020 рр.

Також були 
прийняті зміни до 
рішень, які регулю-
ють використання 
коштів для виконан-
ня вищезгаданих 
міських програм, зо-
крема, до Порядків 
використання коштів 

міського бюджету на фінансування 
Міської програми розвитку культу-
ри та духовного відродження у м. 
Хмільнику на 2016-2018 роки та 
міської Програми розвитку житло-
во-комунального господарства та 
благоустрою міста Хмільника на 
2017 р.

Депутатський корпус 
більшістю голосів підтримав про-
ект рішення “Про внесення змін 
до рішення 28 сесії міської ради 7 
скликання від 22.12.2016р. № 643 
«Про бюджет міста Хмільника 
на 2017 рік»”, які стосувалися 
виділення коштів на окремі заходи, 
які були внесені до міських про-
грам на попередніх сесіях.

Депутати розглянули пи-
тання “Про затвердження Поло-
ження про бюджетування за участі 
громадськості (Бюджет участі) 
міста Хмільника” та “Про затвер-
дження параметрів Бюджету участі 
на 2018 рік та прогнозних обсягів 
Бюджету участі на 2019 – 2020 
роки”

     На засіданні виконавчого комітету 6 червня 2017 року розглядалося клопотання 
комунального підприємства «Хмільникводоканал» щодо встановлення тарифів на 
послуги з водопостачання та водовідведення. Ураховуючи актуальність тарифної 
політики  для населення міста, вважаємо за необхідність і обов’язок вмотивова-
но поінформувати хмільничан про аргументовану необхідність ухвалення такого 
рішення.
    Тарифи на водопостачання та водовідведення переглядалися міською ра-
дою ще у 2010 році  відповідно до рішення Хмільницької міської ради від 7 жов-
тня 2010 року №790. За сім років усі складові собівартості послуг, що застосовує 
«Хмільникводоканал», здорожчали в рази. З 2013 року і, станом на 01.01.2016 року, 
збиткові тарифи частково «покривали» компенсаційні кошти у вигляді субвенції 
з державного бюджету в сумі 2994.7 тис. грн. Коли ж державний ресурс не нада-
вався, діяльність комунальної установи насправді опинилася під загрозою, як, 
власне, і місто, що могло залишитися без водопостачання. Ні керівництво містом, 
ні депутатський корпус міської ради, ані дирекція Хмільникводоканалу не могли 
допустити «розгортання» такої критичної події.
   Упродовж 2015 року – 2017 років міська рада коштом бюджету міста в сумі 
3503,4 тис. грн. підтримала заходи щодо поліпшення водо-постачання і 
водовідведення та забезпечення населення якісною питною водою. Це дозволило 
безперебійно надавати послуги з водопостачання та водовідведення 
підприємствам, бюджетним установам та жителям міста.Підприємством на ці 
кошти придбано реагенти для очищення і обеззараження води та проведено 
розрахунки за електроенергію.
    Ураховуючи реальну необхідність змін діючих збиткових тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення, адміністрацією комунального підприємства 
«Хмільникводоканал» у квітні-травні 2017 року були розроблені  та в установ-
леному порядку подані  для розгляду до виконавчого комітету міської ради нові, 
економічно обґрунтовані тарифи, що надаються для населення, бюджетних закладів, 
підприємств, установ та організацій міста.
  Виконком міської ради, після тривалого обговорення, врахував мотивації 
адміністрації КП «Хмільникводоканал» та встановив тарифи  з  водопостачання та 
водовідведення, що надаються  КП «Хмільникводоканал»   у розмірі:

 для населення: 1м3 води – 10,97 грн.
  1м3 прийнятих стоків – 7, 98 грн. з ПДВ 

для бюджетних установ:1м3 води – 31,52 грн. з ПДВ
               1м3 прийнятих стоків – 14,40 грн. з ПДВ 

для інших споживачів: 1м3 води – 31,52 грн. з ПДВ
        1м3 прийнятих стоків – 14,40 грн. з ПДВ

     Затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення – 
ЦЕ НЕОБХІДНІСТЬ, ВИПРАВДАНА ЧАСОМ І ОБ’ЄКТИВНИМИ ОБСТАВИНАМИ.   
        Сподіваємося, що встановлення нових тарифів сприятиме економічній стабільності 
підприємства, а відтак – дозволить надавати якісні послуги із централізованого во-
допостачання та водовідведення для населення міста.                         
   Очікуємо на розуміння жителів територіальної громади міста та закликаємо до 
свідомої ощадливості і встановлення приладів обліку води.



28 червня ухвалена 
Конституція України – основ-
ний Закон держави, орієнтир 
нашої  правосвідомості та 
головний оберіг правового 
суспільства. 
     У переддень національного 
свята ошатна зала міської 
ради закликала до себе усіх, 
хто шанує Україну, і словом, і 
справами творить її добробут 
та вірить у кращу долю своєї 
Батьківщини. 

Прибувши на свя-

то, гостей спершу запро-
сили до огляду тематич-
них виставок, патріотичних 
презентацій кращих творчих 
робіт національної тематики, 
та перегляду документального 
фільму про ухвалення голов-
ного нормативного документа 
держави.  
«Конституція України – це 
книга Закону і Моралі, до 
якої ми звертаємося, щоб 
збагнути цінність правового 
суспільства. Нехай об’єднує 

нас, українців, цей значимий до-
кумент, творить вільну долю 
правової держави, в якій спра-
ведливо шануються і мудрість 
предків, і пам’ять століть, до-
тримуються загальнолюдські 
цінності та реалізуються 
добрі перспективи мирного 
розвитку території. У період 
тривожних викликів нам вар-
то об’єднатися довкола до-
тримання і захисту фунда-
ментальних прав та свобод 
людини, її конституційних 
обов’язків. Шануймо Основ-
ний Закон нашої держави, 
щоб міцніла Україна, у добрі, 
мирі і злагоді жили її громадя-
ни!», - сказав міський голова, 
звертаючись до хмільничан із 
вітальною промовою.  

Учитель історії та пра-
вознавства ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№3 міста Хмільника Світлана 
Стахівна Похвата зробила 
ґрунтовний екскурс в історичні 
події на тему конституційних 
процесів в Україні.

Глибокий патріотичний 
підтекст містила літературна 
композиція «У юному серці – 
моя Україна», талановито пред-

ставлена учнями Аграрного 
центру професійно-технічної 
освіти Ящуком Назаром, По-
рошок Марією та Коваль 
Анною. Найбільш трепетні 
емоції викликав виступ 
наймолодшої учасниці свята 
Мазур Анастасії. Маленька 
україночка щиро поділилася 
своєю любов’ю до України, 
пригорнувши до свого дитя-
чого серденька Конституцію, 
щоб у мріях зростати, батьків 

шанувати і вірити в справжні 
дива. Музичного настрою цій 
зустрічі додали пісні-сповіді 
Україні у виконанні Юлії 
Філінської, Олександра Заха-
рова та вокального дуету «Ро-
дина» у складі Альони Деркач 
та Дарії Владики (керівник 
Алла Волошина). Апогеєм за-
ходу стало виконання Держав-
ного Гімну України всіма його 
учасниками. 

ЗАКОН І ПРАВО, ЧЕСТЬ І СЛАВА – НАЙПЕРШІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВИ  
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У суботній вечір на Площу Пе-
ремоги прийшли красуні-випускниці 
та галантні юнаки-випускники 
загальноосвітніх шкіл міста. Хвилю-
юче, святково і неймовірно трепетно 
було на серці, як вони юні, усміхнені, 
неймовірно щасливі під оплески 
хмільничан та гостей міста-курорту 
крокували вулицями міста.

За традицією зустрів 
випускників із напутнім словом 
міський голова Сергій Редчик. «Які 
Ви талановиті, добрі, юні виходите 
на цю Площу, сміливо вдивляєтеся у 
далеч незвіданих шляхів і кроків, що 
даруватиме Вам доля. Нехай на цьо-

му шляху Вам вірним порадником 
бу-дуть знання глибокі, людяність та 
добро, що в житті сторицею повер-
таються. Благословенних Вам доріг, 
сповнення мрій та задумів! У добрий 
час!», – щиро  мовив міський голова.

А далі Площею линули 
драйвові танцювальні композиції від 
колективу «Джерельце», безперечної 
святковості додавали молодіжні пісні 
від вокального гурту «Веселка».

Через чарівних ведучих свої 
щирі вітання випускникам переказали 
народний депутат України Петро Юр-
чишин та депутат обласної Ради Ми-
кола Юрчишин.

На завершальних акордах 
свята випускники запустили у небо 
синьо-жовті повітряні кульки та 
мелодійно закружляли у хвилюючому 
вальсі.

А далі…яскраві фотосесії із 
однокласниками, рідними і найдо-
рожчими, веселий гамір, насолода 
від спілкування за пригощаннями  і, 
найголовніше,  щирі молитви рідних 
за щасливе життя своїх дітей і онуків, 
і обов’язково – у мирі!
        Зі школами міста прощалися 112 
випускників, із яких - 16 медалістів.
Щасти Вам, випускники 2017 року!

 25 червня хмільничани разом із 
Україною відзначали День молоді. У 
цей день місцевий Молодіжний рух 
«Up Stream» у співпраці з відділом у 
справах сім’ї та молоді міської ради 
організували фото-зону на площі перед 
магазином «Грош Експрес».

    У міському парку культури і 
відпочинку ім. Т.Г.Шевченка проводи-
лася  квест-гра «У пошуках скарбів». 
Хмільницька молодь шукала номер 
мобільного телефону по визначених у 
місті локаціях. По завершенні квесту на 
всіх чекали  ще й цікаві ігри, розваги, 
звичайно ж, призи та частування лимо-
надом.
  Увечері молодь провела акцію «Плин 
вогню». Феєрично було спостерігати, 
як у світлі мерехтливого сяйва пливли 
яскраві квіти по річці Південний Буг.

          ДЕНЬ МОЛОДІВИПУСКНИК-2017



 Учасники АТО мають пра-
во на проходження психологічної 
реабілітації.

Психологічна реабілітація 
надається в реабілітаційних установах, 
з якими Державною службою України 
у справах ветеранів війни та учасників 
АТО щорічно в установленому законо-
давством порядку укладається договір 
про надання реабілітаційних послуг.

Учасникам АТО  пропонується 
на вибір 15 реабілітаційних установ 
для надання послуг із психологічної 
реабілітації, з якими у 2017 році про-

довжено термін дії договорів, укладе-
них у 2016 році.

Згідно з рекомендаціями 
фахівців-психологів психологічної до-
помоги  і реабілітації потребують  усі 
учасники  бойових дій. Тому кожен 
учасник АТО, який має статус учасни-
ка бойових дій (інваліда війни) та до-
кумент, що підтверджує безпосереднє 
залучення до виконання завдань АТО в 
зоні її проведення, має право звернути-
ся до управління праці та соціального 
захисту населення  Хмільницької 
міської ради (кабінет №10) із заявою 

про надання послуг з психологічної 
реабілітації.

До заяви додається:
– копія посвідчення учасника бойових
дій або інваліда війни;
– копія документа, що підтверджує
безпосереднє залучення до виконання 
завдань АТО в районах її проведення.
(Під час подання копій, особа надає їх 
оригінали для огляду).

Після отримання від 
управління праці та соціального за-
хисту населення направлення на 
реабілітацію (із зазначенням початку 

та закінчення терміну реабілітації), от-
римувач прибуває до реабілітаційної 
установи у строк, вказаний у 
направленні.

За більш детальними 
роз’ясненнями в межах чинного за-
конодавства просимо звертатися до 
управління праці та соціального за-
хисту населення Хмільницької міської 
ради за адресою: 2-й пров. Пушкіна, 8, 
тел.: 2-23-71.

КОМУНІКАЦІЇ ІЗ ГРОМАДОЮ

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО

ЗНАЙ  НАШИХ

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
ВИШНІВСЬКОГО Віктора Степановича (10.07) 
двірника-сторожа загального відділу міської ради
БУЛИКОВУ Надію Анатоліївну (14.07) 
начальника юридичного відділу міської ради 
БРИЛЯНТ Валентину Вікторівну (16.07) 
завідувача сектору з питань кадрової роботи
 відділу організаційно-кадрової роботи міської ради 
ПАВЛЕНКО Людмилу Віталіївну (21.07) 
головного бухгалтера управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності міської ради
ТЕНДЕРИС Оксану Володимирівну (29.07)
начальника відділу організаційно-кадрової роботи міської ради 
НАДКЕРНИЧНУ Юлію Степанівну (29.07)
завідувача сектору з питань культури міської ради 
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ШКОЛА №4 – 
У ПОЛЬСЬКО-

УКРАЇНСЬКОМУ 
ПРОЕКТІ

17 червня заступник ди-
ректора з навчально-виховної 
роботи ЗОШ I- III ст. № 4 
Терентьєва Галина Павлівна 
разом із учнями 11-Б класу Бевз 
Мариною та Дубенець Оле-
ною взяли участь у заключній 
конференції у рамках спільного 
українсько-польського проек-
ту «Школа молодих спікерів 
– дебатні клуби у Вінницькій
області», що відбулася у 
приміщенні КВНЗ “Вінницька 
академія неперервної освіти”.

Після проходжен-
ня дводенного навчання    
у м. Вінниця та навчаль-
ного візиту до Лодзинського 

воєводства Республіки Поль-
ща, згідно з вимогами проек-
ту Терентьєва Г.П. створила в 
школі дебатний клуб «Сузір’я», 
члени якого навчаються працю-
вати в команді, критично мис-
лити, публічно представляти 
свою позицію та аргументи в 
ході дискусії. Під час заключної 
конференції найактивнішим 
спікерам клубу Бевз Марині та 
Дубенець Олені випала наго-
да позмагатися з учнями шкіл 
області в публічних виступах 
та представити набуті навич-
ки ведення дискусії перед ши-
роким колом слухачів, органів 
влади Вінницької області, Лод-
зинського воєводства та засобів 
масової інформації. Учасники 
проекту отримали Сертифікати 
за успішне проходження на-
вчання в рамках проекту.

ОЛЕКСАНДР 
ДЗВІНКОВСЬКИЙ 

– НА
МІЖНАРОДНОМУ 

ШОПЕН ФЕСТ
17-18 червня учень 
Хмільницької шко-
ли мистецтв Олександр 
Дзвінковський мав 
честь виступити на IV 
Міжнародному фестивалі 
Шопен Фест «Музика Шо-
пена просто неба» у м. Ра-
домишль Житомирської 
області. Організаторами 
фестивалю виступили: 
Посольство Республіки 
Польща в Україні, Польсь-
кий інститут (м.Київ), 
Національна музична 
академія ім. П.Чайковського 

за підтримки народного де-
путата України Ольги Бого-
молець.
  Талановитий піаніст ви-
конав на імпровізованій 
сцені музейного комплек-
су два твори польського 
композитора Ф.Шопена. 
Хмільничанин із перших 
хвилин свого  виступу здо-
був прихильність аудиторії 
слухачів. Сашкова гра ви-
кликала схвальні відгуки 
і високу оцінку присутніх 
шанувальників музичного 
мистецтва. За це  Олександр 
отримав запрошення на 
участь у заході наступного 
року від його організаторів. 
На завершення юного вико-
навця відзначили грамотою 
міжнародного фестивалю.

ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ 
- НА МІЖНАРОДНІЙ 

ВИСТАВЦІ «АГРО-2017»

 7-10 черв-ня 2017 року, 
на території національного 
комплек-су «Експоцентр 
України», у місті Києві 
відбулася XXIХ Міжнародна 
агропромисло-ва виставка 
«АГРО-2017». Із-поміж 
учасників такої щорічної 
головної події для аграріїв був 
ПАТ «Хмільниксільмаш»  на 
чолі з керівником підприємства 
Миколою Зелінським. 

Підприємство мало на-
году продемонструвати перелік 
сучасної ґрунтообробної 
техніки та  відкрити нові 
перспективні можливості для 
співпраці.

СВЯТКУЄМО У ЛИПНІ
1 липня – День архітектури України
2 липня – Міжнародний день спортивної журналістики
9 липня – День рибалки (друга неділя липня)
12 липня – День фотографа
16 липня  – День бухгалтера України
30 липня – День працівника торгівлі
31 липня – День системного адміністратора

Очевидно, що без спілкування 
наше життя було б звично-буденним, 
без сприйняття подій та емоційних 
вражень. Як владі розмовляти із гро-
мадою, щоб донести свій месидж про 
плани, наміри і дії? Як налагодити 
інформаційний менеджмент із засо-
бами масової інформації, застосову-
ючи комунікацію  на взаємній довірі і 
відповідальності?

Саме ці та інші пріоритетні пи-
тання були предметом засідання «кру-

глого столу», 
організованого 
в конференц-
залі міської 
ради 
Хмільницькою 
міською радою та 
проектом «Пар-
тнерство для 
розвитку міст» 
(ПРОМІС), який 
впроваджує у 
місті Хмільнику 
Федерація ка-
н а д с ь к и х  
муніципалітетів 
за фінансової 

підтримки Міністерства міжнародних 
справ Канади. Учасниками цього 
комунікативного заходу були посадові 
особи міської ради.
   Міський голова Сергій Редчик 
поінформував про власне сприйняття 
міста та про-блеми, пов’язані зі 
спілкуванням із громадськістю та 
засобами масової інформації в місті.

Кожен учасник заходу, на пра-
вах знайомства, мав нагоду особисто 

розповісти про те, як комунікує із гро-
мадою в межах своїх повноважень.

Головний радник з питань вря-
дування проекту ПРОМІС Кейді Ворд 
поділилася своїми знаннями щодо 
того, як міська рада може викори-
стати зв’язки зі ЗМІ для підвищення 
впевненості та обізнаності громадян 
щодо процесу залучення інвестицій 
та приваблення туристів до міста.

Журналіст 5 каналу, продюсер, 
експерт Андрій Сусленко розповів про 
досвід України та міжнародний пере-
довий досвід нала-
годження комунікації 
влади і громади, а 
також у форматі те-
матичного діалогу 
разом із учасниками 
засідання попрацю-
вав над визначенням 
завдань та цілей до-
кументу Стратегії 
в н у т р і ш н ь о ї 
комунікації міста 
із урахуванням 
труднощів, що по-
требують вирішення, 
та стереотипів, що 

потрібно змінити.
Учасникам обговорення були 

роздані анкети, заповнення яких, 
на переконання експертів Проек-
ту ПРОМІС, суттєво допоможе у 
проведенні комунікативного аудиту 
в місті та підготовці Комунікативної 
стратегії і стратегії зв’язків із ЗМІ.

Завершився захід схвален-
ням спільних партнерських кроків 
до підготовки плану внутрішньої 
комунікації, вбачаючи у цьому 
пріоритетність та актуальність.




