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ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ХМІЛЬНИЧАН

 МОЄ МІСТО                        
ХМІЛЬНИК

ВІДКРИТО СУЧАСНІ ЦЕНТРИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН

–  Новостворений 
Центр обслуговування 
споживачів природного 
газу стане ще однією 
територією доброзич-
ливого вирішення важ-
ливих питань грома-
ди, значно поліпшить 
умови обслуговування 
споживачів через сучасні 
управлінські сервіси та 
функціональні ресур-
си. Безумовно, для на-
шого курортного міста 
– це  суттєвий крок 
назустріч якісно новому 
спілкуванню із громадою, 
і ми підтримуємо та-
кий формат зрозумілої 
співпраці на користь 
хмільничанам, – сказав 
міський голова, звертаю-
чись до учасників урочисто-
го відкриття.

Відвідавши Центр,  
хмільничани можуть ско-
ристатися спектром послуг 
компанії, від простих – як-

то інформація по особо-
вому рахунку та надання 
споживачеві необхідних 
довідок, до таких складних 
як оформлення документів 
для підключення газового 
обладнання, його ремонту 
тощо.

Тут створені комфортні 
умови для клієнтів – про-
сторе  приміщення, 
життєрадісний і теплий 
оранжево-білий інтер’єр, 
зручна зона очікування, 
доступ до wi-fi, можливість 
одразу на місці скори-
статися он-лайн послу-
гами. Зокрема, можна 
зареєструватися в Особи-
стому кабінеті, а також спла-
тити за газ через термінал. 
Для осіб з інвалідністю 
встановлений спеціальний 
пандус з двору. Центр об-
слуговування клієнтів роз-
ташований за адресою: м. 
Хмільник, вул. І.Богуна,7.

О б с л у г о в у в а н н я 

клієнтів проводиться щод-
ня, окрім суботи та неділі, 
з 8.00 до 17.00 год. Якщо 
ж споживачу необхідна 
термінова консультація у 
вихідні дні, він може зателе-
фонувати до контакт-цен-
тру за номерами (0432) 50-
91-04 або (067) 01-10-104.

За тиждень хмільничани 
стали учасниками ще однієї 
урочистої події - відкриття  
першого в області сучас-
ного центру Хмільницького 
об’єднаного управління 
Пенсійного фонду у 
Вінницькій області, доступ-
ного для будь-якого клієнта, 
у тому числі і для осіб з 
інвалідністю. 

Н а ч а л ь н и к 
Хмільницького об’єднаного 
управління Пенсійного фон-
ду Людмила Майструк, під 
час відкриття повідомила, 
що приміщення облаштова-
но доступним заїздом для 
осіб на візках,  в середині 
будівлі забезпечується 

зручна навігація завдяки 
тактильним та візуальним 
позначенням – табличками 
дубльованими рельєфно-
крапковим шрифтом Брай-
ля, нанесеними з вико-
ристанням контрасних 
кольорів. 

Наявна тут і система 
відеоспостереження, якою 
обладнаний фасад, коридо-
ри та сервісний центр. У до-
ступному місці встановлено 
кнопку виклику персоналу в 
екстренних випадках.

Варто зазначити, 
що після завершення 
будівельних та облашту-
вальних робіт для прове-
дення аудиту доступності 
приміщення запрошено 
представника міського цен-
тру соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмежен-
нями «Гармонія» Сюзанну 
Жуковську, яка здійснила 
оцінку відповідності його 
стандартам ДБН.

Хмільник зробив ще один крок для покращення ефективної комунікації із грома-
дою, налагодження доброзичливих взаємовідносин і комфортного обслуговуван-
ня громадян. 17 та 25 квітня в місті урочисто відкриті два структурні підрозділи 
-  Центр обслуговування клієнтів - споживачів природного газу та сервісний 
центр обслуговування громадян пенсійного віку.   

Міський організаційний комітет із 
підготовки і відзначення Дня пам’яті 
та примирення і 73-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 
запрошує хмільничан та гостей міста-
курорту взяти участь у пам’ятних за-
ходах, що відбудуться: 

9 травня:
– із 08.30 год. – покладання квітів 

до пам’ятних місць та поховань часів 
Другої світової війни.

– о 9.30 год. – хода миру та єднання 
під гаслом «МИ ЄДИНІ – ПЕРЕМОЖЕ 
УКРАЇНА!» за традиційним маршрутом: 
«Адмінприміщення міської ради – Май-
дан Свободи – Площа Перемоги».

– о 10.00 год. – загальноміський 
пам’ятний захід «ПЕРЕМОГА, СВЯТА 
ПЕРЕМОГА» на Площі Перемоги. 

–  о 12.30 год. – урочисте відкриття 
спортивно-оздоровчого центру учасників 
АТО (м.Хмільник, Літописна,31).

–  із 13.30 год. частування солдатсь-
кою кашею (центральний парк міста). 

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Хмільницька міська рада за-
твердила параметри Бюджету участі на 
2019 рік, визначивши загальний обсяг 
видатків у сумі 1 млн.грн. та встановив-
ши максимальну вартість одного проек-
ту - 200 тис.грн. 

Проекти можуть бути подані на 
таку тематику: безпека та громадсь-
кий порядок,велоінфраструктура,до
рожнє господарство, засоби масової 
інформації, комунальне господарство, 
культура та туризм, навколишнє се-
редовище, освіта, соціальний захист, 
спорт, телекомунікації, зв’язок та 
інформаційні технології, транспорт.

Для подачі проекту його автором 
мають бути зібрані підписи 10 осіб (крім 
автора проекту). Мінімально можливий 
вік автора: 16 років.
       Етапи проекту «Бюджет участі»:

2 травня – 1 червня 2018р. – 
термін початку та завершення прийому 
проектів;

2 червня – 2 липня 2018р. – термін 
розгляду і доопрацювання поданих 
проектів;

3 липня – 18 липня 2018р. – термін 
початку та завершення голосування;

23 липня – 3 серпня 2018р. – термін 
визначення проектів-переможців;

1 січня – 25 грудня 2019р. – термін 
реалізації проектів-переможців.

Телефон для довідок: 2-25-14.

БЮДЖЕТ УЧАСТІ
1 МІЛЬЙОН - НА 

ІДЕЇ ХМІЛЬНИЧАН
Уже другий рік поспіль у 
Хмільнику реалізується гро-
мадський проект «Бюджет 
участі». Це дозволяє жите-
лям міста стати учасниками 
розподілу частини бюджету, 
але за умови - необхідно подати 
проект та отримати підтримку 
громади.
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20 квітня міський голо-
ва Сергій Редчик практично 
засвідчив про свої наміри 
продовжити об’єднавчу ро-
боту, спрямовану на утвер-
дження міжконфесійної зла-
годи і міжцеркового діалогу 
у Хмільнику, та провів черго-
ве засідання Ради церков та 
релігійних організацій.

Участь у засіданні також 
взяли: заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської 
ради Андрій Сташко, керу-
ючий справами виконавчого 
комітету міської ради Сергій 
Маташ, начальник управління 
освіти міської ради Галина 
Коведа, начальник відділу 
інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
міської ради Наталія Мазур.

Розпочинаючи свою 
розмову із представника-
ми місцевого духовенства, 
Сергій Борисович найперше 
привітав їх із великодніми 
святами та принагідно под-
якував за можливість участі у 
цьому засіданні.

Керівник міста повідомив 
Раді церков перелік питань, 
що потребують спільної 
узгодженої думки та вмоти-
вованих пропозицій. Пого-
дившись із запропонованим 
порядком денним засідання, 
першим релігійні громади 
обговорили питання щодо 
організаційної підготовки 
до відзначення 1030-річчя 
хрещення Київської Русі в 
місті Хмільнику. Відзначаючи 
важливість цієї пам’ятної 
дати, представники духо-
венства виявили згоду долу-
читися до її організації, за-

пропонувавши свою участь 
у  проведенні ювілейної 
академії,  а також обговори-
ли можливий формат інших 
просвітницьких заходів у місті.

Другим було заслуха-
но питання правовідносин, 
пов’язаних зі свободою совісті 
та діяльністю релігійних 
організацій. Начальник 
відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради 
Наталія Мазур принагідно 
звернула увагу релігійних гро-
мад на своєчасне сповіщення 
виконавчого комітету міської 
ради про заходи, що прово-
дяться ними поза межами 
культових споруд. Важли-
во, що у сприйнятті цього 
питання учасники розмови 

знайшли погоджений зміст і 
взяли інформацію до відома.

Третім за порядком роз-
глянуто питання про збере-
ження національної культури, 
підтримку сімейних цінностей 
та духовності у місті. Приємно 
констатувати, що ці питання 
стали спільним місточком ува-
ги усіх учасників засідання, 
і у процесі обговорення ух-
валено погоджене рішення 
провести міжконфесійну 
ходу на підтримку ду-
ховних цінностей у місті.

Розглядаючи четверте 
питання порядку денного 
засідання, представники духо-
венства ознайомилися із про-
ектом перспективного плану 
діяльності Ради церков на 2 
півріччя 2018 року та затвер-

дили цей робочий документ.
Також у ході засідання 

релігійні громади обго-
ворили свою участь у 
загальноміському пам’ятному 
заході з нагоди 73-ї річниці 
перемоги над нациз-
мом у Європі, висловили 
пропозиції щодо проведення 
меморіальних заходів у місті,  
виховання учнівської молоді 
на прикладах християнської 
моралі та духовності, 
підтримки доброчинних 
ініціатив та акцій у місті.

Підсумовуючи ре-
зультативну роботу Ради 
церков, міський голо-
ва С.Редчик зазначив:

– Розмовляючи, 
ми вийшли на рівень 
стратегічного партнер-

ства та порозуміння між 
двома центрами взаємодії 
і комунікації, містом –  з 
одного боку, та  Радою 
Церков – з іншого. Нас 
усіх об’єднали питан-
ня  соціального служіння 
суспільству. Не на деклара-
тивному, а на сутнісному 
рівні ми продемонстру-
вали свою належність до 
європейської культурної 
традиції і відповідної 
релігійної парадигми. Та-
ким чином маємо спільно 
і погоджено працюва-
ти, щоб ХМІЛЬНИК – був 
і залишався територією 
міжнаціональної та 
міжконфесійної злагоди.  
Мені приємно констатува-
ти і про те, що для Ради 
церков є пріоритетними 
виховання, оздоровлен-
ня та відпочинок дітей 
і  молоді, функціонування 
освітніх закладів та  
центрів реабілітації, 
розвиток  сімейних 
цінностей, збережен-
ня історії нашої малої 
батьківщини. Це ще раз 
мене переконує в тому, що  
функціональний простір 
релігійних організацій 
не обмежується рам-
ками віроповчальної 
активності та культової 
практики. Тут вагоме 
місце відводиться  місії 
соціального служіння. 
Тільки тоді, на моє переко-
нання, релігійні організації  
можуть бути не уявними, 
не декларованими, а реаль-
ними і дієвими суб’єктами 
суспільного життя міста.

У період з 2 по 22 квітня по 
всіх регіонах України, а також у 
місті Хмільнику, проходила ХІІІ 
благодійна  акція Всеукраїнського 
благодійного фонду «Серце до 
серця» – «Почуй світ».

Цей суспільно-важливий 
доброчинний проект успішно 
реалізується вже тринадцятий рік 
поспіль та має на меті збір коштів 
для дітей із вадами слуху, щоб 
придбати медичне обладнання 
для обласних дитячих лікарень.

Із приємністю відзначаємо, що 
цьогоріч хмільничани також проя-
вили доброчинність та підтримали 

Акцію.
Лічильна комісія підрахувала 

зібрані кошти та принагідно 
повідомляє про те, жителі міста 
(учнівські та педагогічні колек-
тиви загальноосвітніх шкіл, 
позашкільних та професійно-
технічних навчальних закладів, а 
також небайдужі городяни) покла-
ли у скриньки допомоги 8 291 грн.

Також варто відзначити і те, 
що до реалізації Акції «Серце до 
серця» доєдналися і релігійні гро-
мади міста.

Кошти перераховано до 
Всеукраїнського благодійного 
фонду «Серце до серця».

Зазначимо, що минулоріч го-
родяни зібрали 3 435,55 грн.  та 
переказали  кошти на рахунок 
Всеукраїнського благодійного 
фонду «Серце до серця» для 
закупівлі медичного обладнання 
лікарень.

Дякуємо всім, хто був учасни-
ком цієї потрібної справи!

Нехай добро Вам завжди буде!

ХМІЛЬНИЧАНИ 
ЗА ДОБРІ СПРАВИ 

НА ПОМІЧ ДІТЯМ

Відповідно до рішення виконавчо-
го комітету Хмільницької міської ради 
для власників будинків та квартир із 
індивідуальним опаленням опалюваль-
ний період 2017-2018 рр. у місті Хмільнику 
завершився 15.04.2018 року (включно).

Повідомлення про перерахунок 
житлової субсидії на квітень 2018 року ви-

даються в управлінні праці та соціального 
захисту населення міської ради.

За більш детальною інформацією про-
симо звертатися до управління праці та 
соціального захисту населення за адре-
сою: ІІ пров.Пушкіна,8, каб.№1, 

тел.: 2-33-72, 2-21-30, 
       2-39-36.

ПЕРЕРАХУНОК СУБСИДІЙ

МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ

ІЗ ЗАСІДАННЯ РАДИ ЦЕРКОВ 
ПРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

За січень - березень 2018 року загаль-
ний обсяг бюджету складає 91991,3 тис. 
грн., рівень виконання  до плану звітного 
періоду становить 104,8 відсотка,  в тому 
числі: 

-до загального фонду бюджету 89922,2 
тис. грн., з них: міжбюджетні трансферти 
62466,7 тис. грн., податки та інші платежі – 
27455,5 тис. грн.;  

-до спеціального фонду міського бюд-
жету надійшло 2069,1 тис. грн. 

До бюджету розвитку залучено 1178,2 
тис. гривень.

Видатки бюджету міста Хмільника за 
січень - березень 2018 року проведені в 
сумі 80866,8 тис. гривень. Рівень виконан-

ня до плану звітного періоду становить 
90,7 відсотка. Видатки загального фонду 
міського бюджету становлять 79834,7 тис. 
грн.,  спеціального фонду – 1032,1 тис. 
гривень.

Із загального обсягу видатки за захи-
щеними статтями проведені в сумі 77649,7 
тис. грн., що становить 97,3 відсотка 
видатків загального фонду.

Видатки на оплату праці працівників 
бюджетних установ міста відповідно до 
встановлених законодавством умов опла-
ти праці, на проведення розрахунків за 
енергоносії та послуги зв’язку, які спожива-
ються бюджетними установами, проведені 
стовідсотково.

МІСЬКИЙ КОШТОРИС

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
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Відбулася 48 сесія 
міської ради 7 скликання, 
яку провів міський голова 
Сергій  Редчик. На початок 
пленарного засідання було 
зареєстровано: 11 квітня – 21   
депутат, 18 квітня –  22 депу-
тати. Загалом місцеві обранці 
розглянули 63 планові питан-
ня та 10 питань порядку ден-
ного “Різне”.

Одним із рішень депута-
ти обрали голову постійної 
комісії міської ради 7 скли-
кання з питань законності, 
охорони громадського по-
рядку, соціального захи-
сту населення, регламенту 
та депутатської діяльності 
– Копицю В.Г., депутата 
від Хмільницької міської 
організації політичної 
партії «Європейська партія 
України», який раніше був за-
ступником голови цієї комісії.

До складу постійної комісії 
міської ради 7 скликання з пи-
тань духовного відродження, 
освіти, культури, молодіжної 
політики і спорту за рішенням 
депутатського корпусу було 
включено Афанасенка О.І., 
депутата від Хмільницької 
міської партійної організації 
Аграрної партії України. Про-
ект рішення про включення 
депутата від Хмільницької 
міської організації політичної 
партії «Європейська партія 
України» Мороза А.А. до 
складу постійної комісії 
міської ради з питань плану-
вання, бюджету, економічного 
розвитку та підприємництва 
набрав мінімальну кількість 
голосів та був відхилений.

Депутати внесли зміни до 
рішення 36 сесії міської ради 
6 скликання від 21.02.2013 
р. № 1087 «Про створення 
постійно діючої комісії для об-
стеження вулично-дорожньої 
мережі м. Хмільника», за-
твердили Положення про 
бюджетування за участі 
громадськості(Бюджет участі) 

міста Хмільника, та параме-
три Бюджету участі на 2019 
рік та прогнозних обсягів 
Бюджету участі на 2020-
2021 роки. Одним із рішень 
було підтримано ініціативу 
Фастівської міської ради щодо 
проведення Всеукраїнського 
заходу «Естафета єднання» з 
нагоди 100-річчя проголошен-
ня Соборності України.

Депутати підтримали 
проекти рішень: про 
співфінансування з місцевого 
бюджету м. Хмільника ви-
конання робіт на розробку 
Плану дій сталого енерге-
тичного розвитку та клімату 
(SECAP); про розроблення 
містобудівної документації – 
детального плану території 
центральної частини (в межах 
вулиць Столярчука, Пушкіна, 
проїзду Свято-Троїцького, 
р. Південний Буг, р. Хво-
си)  з виділенням території 
центру міста Хмільника 
Вінницької області, про умо-
ви оплати праці працівників 
Хмільницької міської ради та 
її виконавчих органів у 2018 
році; про окремі умови оплати 
праці міського голови за лю-
тий, березень 2018р.

Міські обранці ухвали-
ли текст Меморандуму про 
співпрацю між Хмільницькою 
міською радою та Громадсь-
кою Організацією «Туристич-
но-оздоровча Україна» і дору-
чили міському голові Редчику 
С.Б. підписати документ.

Окремі рішення стосу-
валися внесення змін до 
чинних міських програм: 
Міської цільової програ-
ми регулювання земельних 
відносин та управління ко-
мунальною власністю у місті 
Хмільнику на 2017-2020 
роки, Програми підвищення 
енергоефективності та 
зменшення споживан-
ня енергоресурсів в м. 
Хмільнику на 2018-2020 роки,  
Програми утримання до-

рожнього господарства міста 
Хмільника на 2018-2020 рр., 
Міської цільової програми 
збереження та використання 
об`єктів культурної спадщини 
в м. Хмільнику на 2016-2020 
роки, Комплексної оборонно-
правоохоронної Програми 
на 2016-2020 роки «Без-
печний Хмільник – взаємна 
відповідальність влади та гро-
мади», Міської комплексної 
програми «Добро» на 2018-
2020 рр., Міської програ-
ми розвитку освіти міста 
Хмільника на 2016-2018 роки,  
Програми забезпечення насе-
лення міста якісною питною 
водою на 2013-2020 рр. і Про-
грами розвитку житлово-ко-
мунального господарства та 
благоустрою міста Хмільника 
на 2018 рік.

Також депутати 
підтримали внесення змін та 
доповнень до Порядку ви-
користання коштів міського 
бюджету, передбачених на 
фінансування заходів Міської 
цільової програми збережен-
ня та використання об`єктів 
культурної спадщини в м. 
Хмільнику на 2016-2020 роки, 
та Порядку використання 
коштів міського бюджету, пе-
редбачених на фінансування 
Міської програми розвит-
ку культури та духовного 
відродження у м. Хмільнику 
на 2016-2018 роки.

Погоджено штатний роз-
пис КП «Хмільникводоканал».

Понад три десятки пи-
тань порядку денного сто-
сувалися врегулювання зе-
мельних відносин. Майже всі 
запропоновані проекти рішень 
цього блоку були підтримані 
депутатами. Проте два про-
екти все ж були  відхилені, а 
саме:

про розгляд заяви гр. Мар-
тинюк Л.В., щодо земельної 
ділянки для городництва по 
3-му пров. Вугринівський у м. 
Хмільнику;

про розгляд заяви гр. 
Баумана Л.Е., Українця 
М.М., Пастернака С.М., 
щодо земельної ділянки у м. 
Хмільнику по вул. Небесної 
Сотні,1.

Було затверджено По-
рядки використання коштів 
міського бюджету, перед-
бачених на фінансування 
Програми забезпечення на-
селення міста якісною пит-
ною водою на 2013-2020 
роки та на фінансування 
заходів Програми поліпшення 
техногенної та пожежної без-
пеки м. Хмільника та об’єктів 
усіх форм власності, розвитку 
інфраструктури оперативно-
рятувальної служби м. 
Хмільника на 2017-2021 рр. 
Ще до двох Порядків вико-
ристання коштів міського 
бюджету внесено зміни: на 
фінансування міської Про-
грами розвитку житлово-ко-
мунального господарства та 
благоустрою міста Хмільника 
на 2018 рік та на фінансування  
Програми утримання до-
рожнього господарства міста 
Хмільника на 2018-2020 роки.

Враховуючи зміни до 
різновекторних міських про-
грам, було внесено зміни і до 
бюджету міста Хмільника на 
2018 рік.

Одне із питань «Різного» 
стосувалося паркування 
на проїзній частині по вул.
Літописній навпроти аптеки 
«Конекс». Заступник міського 
голови з питань діяльності ви-
конавчих органів міської ради 
Володимир Загіка повідомив, 
що вже прийнято рішення про 
те, що в тому місці паркування 
буде заборонено відповідним 
дорожнім знаком.

Міські обранці вкотре по-
рушили питання про стан 
справ в КУ «Хмільницька 
ЦРЛ». Варто зауважити, що 
вже тричі з часу призначення 
керівником лікарні Залець-
кого В.А., головний лікар за-

прошувався на сесії міської 
ради, де депутати ставили 
багато актуальних, наболілих 
і незручних запитань. Міський 
депутатський корпус стур-
бований тими змінами, які 
відбуваються сьогодні у КУ 
«Хмільницька централь-
на районна лікарня», яка 
є об’єктом права спільної 
комунальної власності 
територіальних громад 
м.Хмільника і Хмільницького 
району. Лікарня  включає ши-
рокий спектр профілактичних 
і лікувальних заходів, по-
слуг медичного характе-
ру, має клінічні відділення 
різних профілів, сучас-
ну діагностичну базу, 
стаціонар, поліклініку, ка-
дровий потенціал, необхідні 
допоміжні служби, що зага-
лом дозволяє забезпечити 
надання медичної допомоги 
населенню міста, району та  
відпочиваючим санаторно-ку-
рортних закладів міста. Депу-
тати міської ради переконані, 
що необхідно ґрунтовно і 
виважено підходити до ка-
дрових та управлінських 
рішень, та не допустити 
аби такі рішення спричи-
нили погіршення якості та 
доступності надання медич-
них послуг як для мешканців 
Хмільницького регіону, так і 
для наших гостей. На жаль, 
теперішні дії керівництва 
лікарні, які призводять лише 
до скорочення персоналу, не 
дають сьогодні можливості 
зробити оптимістичні прогно-
зи на подальший розвиток 
лікарні у найближчому май-
бутньому.

Саме тому депутати 
наполягли та одностайно 
проголосували за прото-
кольне доручення щодо за-
прошення головного лікаря КУ 
«Хмільницька «ЦРЛ» Залець-
кого Василя Анатолійовича 
на наступну  чергову сесію.

ДІЯЛЬНІСТЬ У РАДІ

НА 48 ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Хмільницька міська рада 
повідомляє про завершення 
розроблення містобудівної 
документації – детального 
плану території промислової 
зони прилеглої до залізниці 
(в межах вулиці В.Порика, 
Івана Богуна) м. Хмільника 
Вінницької області та про 
початок процедури розгля-
ду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті 
містобудівної документації.

М і с т о б у д і в н а 
документація - детальний 
план території промислової 
зони прилеглої до залізниці 
(в межах вулиці В.Порика, 
Івана Богуна) м. Хмільника 
Вінницької області  розробле-
на ТОВ "Златограф-проект" 
(м. Вінниця) відповідно до до-
говору №146  від 09.11.2017 
року.

Замовник -  виконавчий 
комітет Хмільницької міської 
ради.

Підставою для розро-
блення проекту є рішення 
36 сесії Хмільницької міської 
ради 7 скликання №909 від 
23.05.2017 року "Про роз-
роблення містобудівної 
документації – детального 
плану території промислової 
зони  прилеглої до залізниці 
(в межах вулиць В. Порика, 
Івана Богуна) м. Хмільника 
Вінницької області.". 

Розроблення деталь-
ного плану  обумовлене 
необхідністю уточнення по-
ложень Генерального пла-
ну міста Хмільника щодо  
визначення  архітектурно - 
планувальної структури забу-
дови окремих його територій, 
визначення планувальної 

організації і розвитку території 
міста Хмільника

Із відповідною 
містобудівною документацією 
можна ознайомитися за 
адресою:                        м. 
Хмільник, вул. Столярчука,10, 
управління містобудування 
та архітектури міської ради, 
тел.: 2-70-12. Детальний 
план території промислової 

зони прилеглої до залізниці 
(в межах вулиці В.Порика, 
Івана Богуна) м. Хмільника 
Вінницької області  оприлюд-
нений шляхом розміщення 
у вільному доступі протягом 
робочого часу автентичних 
копій в загальнодоступному 
місці – в холі другого повер-
ху приміщення виконавчого 
комітету Хмільницької міської 
ради (вул. Столярчука, 10).

Пропозиції до зазначе-
ного вище проекту подають-
ся на ім’я міського голови у 
письмовій формі з 30 квітня 
2018 року до 14 травня 2018 
року за поштовою адресою: 
22000,  м. Хмільник, вул. Сто-
лярчука, 10

Пропозиції подаються 
громадянами через Центр 
надання адміністративних по-
слуг у м. Хмільнику в письмо-

вому вигляді із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові, 
місця проживання, особистим 
підписом і повинні містити 
обґрунтування з урахуван-
ням вимог законодавства, 
будівельних норм, державних 
стандартів та правил.

Відповідальний за 
організацію розгляду 
пропозицій громадськості до 
вказаного проекту - начальник 
управління містобудування 
та архітектури міської ради, 
головний архітектор міста - 
М.М. Загниборода (22000, м. 
Хмільник, вул. Столярчука, 
10, тел. 2-70-12).

П о з а в е р ш е н н ю 
зазначеної процедури будуть 
проведені громадські слухан-
ня. Щодо дати та місця про-
ведення громадських слухань 
буде повідомлено окремо. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації – де-

тального плану території промислової зони прилеглої до залізниці (в межах вулиці В.Порика, Івана Богуна) м. Хмільника 
Вінницької області

МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК



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!
Свої дні народження святкують:

 ТКАЧ Олександр Сергійович (01.05)
 спеціаліст 2 категорії  відділу цивільного захисту,  
 оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 
 органами міської ради
 МЕЛЬНИК Тетяна Володимирівна (01.05)
 заступник начальника відділу бухгалтерського  
 обліку та звітності - заступник головного 
 бухгалтера упраління праці та соціального захисту  
 населення міської ради 
 МИХАЛЬНЮК Віктор Степанович (01.05)
 депутат міської ради 7 скликання
 ПАЧЕВСЬКИЙ Віталій Григорович (02.05) 
 начальник відділу з питань фізичної культури та  
 спорту міської ради
 ФЕДОРОВ Ігор Олександрович (03.05)
 старший інспектор з автоматичної обробки 
 інформації сектору опрацювання заяв та 
 документів і прийняття рішень відділу адресних 
 соціальних допомог та компенсацій управління 
 праці та соціального захисту населення 
 міської ради 
 ГРУШКО Василь Васильович (04.05)
 депутат міської ради 7 скликання
 ЛЕВЧУК Світлана Олегівна (05.05)
 спеціаліст 2 категорії відділу інформаційної 
 діяльності та комунікацій із громадськістю 
 міської ради
 ЛІТВИНЮК Алла Олександрівна (11.05)
 головний спеціаліст сектору прийняття заяв та 
 документів відділу адресних соціальних допомог
 та компенсацій управління праці та соціального 
 захисту населення міської ради
 ВОНСОВИЧ Оксана Леонідівна (12.05)
 головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової 
 роботи міської ради
 ПРОКОПОВИЧ Юрій Іванович (15.05)
 депутат міської ради 7 скликання 
 БОРОДІЙ Ірина Володимирівна (16.05)
 завідувач сектором прийняття заяв та документів 
 відділу адресних соціальних допомог та 
 компенсацій управління праці та соціального
 захисту населення міської ради 
 МАЗУР Ірина Григорівна (16.05)
 провідний спеціаліст відділу персоніфікованого 
 обліку пільгових категорій громадян 
 управління праці та соціального захисту населення 
 міської ради 
 ГРУШЕЦЬКИЙ Володимир Григорович (18.05)
 сторож-двірник загального відділу міської ради
 ТЕНДЕРИС Артур Романович (24.05)
 провідний спеціаліст відділу ведення Державного  
 реєстру виборців міської ради
 НАДКЕРНИЧНИЙ Михайло Станіславович (28.05)
 головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та  
 молоді міської ради 
 БУГАЄВА Оксана Петрівна (31.05)
 начальник відділу прогнозування та залучення  
 інвестицій управління економічного розвитку та 
 євроінтеграції міської ради

Засновники фестивалю-конкурсу:      
Хмільницька міська рада, 
КПНЗ Хмільницька школа мистецтв.

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
1. Формування творчого потенціалу, роз-

виток та популяризація дитячої творчості.
2. Виявлення обдарованих дітей, роз-

криття їх творчої індивідуальності.
3. Формування культурних цінностей у 

підростаючого покоління.
4. Показ майстерності виконавців, знай-

омство з творчістю інших, обмін досвідом.
5. Поліпшення підтримки твор-

чих здібностей дітей в аспекті розвитку 
візуального мистецтва.

6. Презентація міста, знайомство з 
історією та визначними місцями курорту 
«Хмільник». 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
1.Фестиваль-конкурс відбудеться  20  

травня 2018 р. у м. Хмільник.
2. До участі у фестивалі-конкурсі запро-

шуються учні початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів, вихованці 
художніх, музичних студій, учасники 
художньої самодіяльності та аматорських 
дитячих творчих колективів.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1. До участі запрошуються колек-

тиви і окремі виконавці вокального та 
інструментального жанру також юні митці 
образотворчого та декоративно-прикладно-
го мистецтва

НОМІНАЦІЇ
1. Вокальний жанр (2 пісні, виступ до 8 

хв. з фонограмами мінус):
- солісти (естрадний спів).
2. Інструментальний жанр (2 твори, ви-

ступ до 8 хв.)
-солісти-піаністи.
3. Образотворче мистецтво:
- 2 роботи виконані в довільній графічній 

або живописній техніці;
- розмір роботи не повинен перевищува-

ти формат А-3 (30*40 см);
- роботи оформлюються у паспарту;
- роботи приймаються з власними ети-

кетками, наклеєними в правому нижньому 
кутку та підписані за зразком: прізвище, 
ім’я, вік автора, назва роботи, заклад, місто.

На зворотній стороні роботи розбірливо 
вказати:

- прізвище, ім’я, вік автора, назва робо-
ти, техніка виконання, матеріал;

- прізвище, ім’я, по батькові викладача, 
заклад, місто.

Для виконання творчих робіт запропо-
нована тема: «Дитинства світ». На конкурс 
представляються індивідуальні творчі ро-
боти.

Від усіх учасників, котрі беруть участь 
у номінаціях «образотворче мистецтво» 
та «декоративно-прикладне мистецтво», 
обов’язковим є загальний супроводжуваль-
ний список.

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ: молодша: 6-9 р.; се-
редня: 10-12 р.; старша:13-15 р.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ
1. Для участі у фестивалі-конкурсі 

необхідно подати заявку встановленого 
зразка.

2. Заявки подаються за адресою: 22000, 
м. Хмільник, Вінницької області, вул. 
Літописна, 7, КПНЗ Хмільницька школа ми-
стецтв, контактні телефони: 

- Вокальний жанр - 097-234-74-65 – 
Автодійчук Валентина Василівна; 

- Образотворче мистецтво -  097-477-68- 
26  –  Громова Інна Михайлівна;

- Інструментальний жанр -  096-252-29-
49  –  Коломієць Ірина Михайлівна.

Тел. (04338) 2-21-38 – КПНЗ Хмільницька 
школа мистецтв; (043338) 2-25-16 -  факс; 
artschool_khmilnyk@ukr.net – електронна 
пошта.

3. Порядок виступів конкурсантів 
визначається оргкомітетом згідно поданих 
заявок.

4. Виконавці вокального та  
інструментального  жанру представляють 
програми згідно вимог.
5. Роботи учасників у номінаціях «обра-

зотворче мистецтво» та «декоративно-

прикладне мистецтво» переглядаються на 
експозиційній виставці в день проведення 
фестивалю-конкурсу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
1. Виконавська майстерність, сценічна 

культура.
2. Складність репертуару та відповідність 

його виконавським можливостям і віковій 
категорії.

3. Артистизм, розкриття художнього об-
разу.

4. У номінації образотворче та декора-
тивно-прикладне мистецтво:

- авторський підхід, повнота розкрит-
тя теми, художній рівень, оригінальність, 
володіння обраною технікою, естетичний 
вигляд.

НАГОРОДЖЕННЯ
1. До складу журі входять провідні 

спеціалісти з фаху музичного та образот-
ворчого мистецтва.

2. Виступи оцінюються за десятибаль-
ною системою.

3. Призові місця присуджуються у всіх 
вікових категоріях.

4. Гран-Прі, грошова винагорода та 
цінний подарунок присуджується одному з 
учасників (на визначення членів журі).

5. Дипломами лауреатів та цінними по-
дарунками нагороджуються переможці всіх 
номінацій та вікових категорій (1, 2, 3 місце).

6. Всі учасники фестивалю-конкурсу 
отримують Диплом за участь, керівники-
Подяку.

7. Журі залишає за собою право присуд-
жувати Гран-Прі, всі призові місця, а також 
ділити по кілька призових місць.

8. Рішення журі остаточне і не підлягає 
оскарженню.

9. При перевищенні відведеного часу 
виступу журі має право його зупинити.

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ
1. Учасники номінації естрадний вокал 

(солісти) виконують дві пісні, одна, з яких 
обов’язково українською мовою.

2.Учасники номінації «інструменталісти» 
виконують два різнохарактерних  твори, 
один з яких бажано українського автора.

3. У номінаціях «образотворче мистецт-
во» та декоративно-прикладне мистецтво» 
учасник може подати 2 авторські роботи.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
1. Заїзд та реєстрація учасників  20 трав-

ня 2018 р. з 09.00 до 10.00 год.
2. З 10.00 до 11.00.год. репетиційні занят-

тя та оформлення виставкової експозиції   
(зали школи мистецтв та районного будин-
ку культури).

3. З 11.00 год. - прослуховування конкурс-
них програм журі.

4. З 12.00до 13.00 год. перегляд авторсь-
ких робіт юних митців .

5. По завершенню прослуховування  та 
перегляду робіт – нагородження, Гала-кон-
церт, виставка переможців.

6. Під час підведення підсумків - 
організація екскурсій по місту, майстер-кла-
си, цікаві творчі зустрічі.

ФІНАНСОВІ УМОВИ
1. Витрати по організації фестивалю-

конкурсу відбуваються за рахунок  коштів 
міського бюджету та доброчинних внесків 
фізичних і юридичних осіб.

2. Проїзд і харчування здійснюються за 
власний рахунок учасників.

3. Авторські роботи переможців 
номінації образотворче і декоративно-при-
кладне мистецтво залишаються у колекції 
організаторів.

4. Організатори залишають за собою 
право на телетрансляцію, аудіо та відео за-
пис конкурсних виступів та  художніх робіт.

Заявки на участь у фестивалі-конкурсі 
подаються до 1 травня 2018 року із запо-
вненими додатками (форми додатків можна 
завантажити на офіційному веб-сайті міста 
http://ekhmilnyk.gov.ua/archives/23122 ).

 Додаткову інформацію можна 
отримати у секторі з питань культу-
ри Хмільницької міської ради за тел.: 
(04338) 2-24-56 та у КПНЗ Хмільницька 
школа мистецтв за тел.: (04338) 2-21-38.

               ПОЛОЖЕННЯ 
про ІІ регіональний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості 

«ХМІЛЬНИЦЬКА ВЕСЕЛКА»
20 травня 2018 року (до Міжнародного дня захисту дітей)


