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Розповсюджується безкоштовно

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

             • Подія                                         • Діалог                                             • Благоустрій
Відкрили пам’ятний знак 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Хмільницька громада віддала данину поваги 
та світлої пам’яті учасникам ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС.   

26  квітня в місті Хмільнику відбулося відкрит-
тя пам’ятного знаку хмільничанам-ліквідаторам 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

«Цей пам’ятний знак  буде нам усім, і осо-
бливо нашій молоді, свідомим нагадуванням 
про Чорнобильську трагедію. Молодь, на щас-
тя, не знає, як нам важко було приборкати 
«мирний» атом. Пом’янімо всіх, хто поклав 
своє життя, щоб безпечно жилося мільйо-
нам людей, щоб жили наші діти, онуки і щас-
ливі були правнуки», - сказав Василь Косенко, 
ліквідатор аварії на ЧАЕС, голова Хмільницької 
міської організації ветеранів України.    

На засіданні Ради церков при 
міському голові

У Хмільнику заклали 
горіховий сад

28 квітня під керівництвом міського голови 
Миколи Юрчишина відбулося засідання Ради церков 
та релігійних організацій.

Із керівниками релігійних громад обговорено 
формат проведення великодніх свят та поминаль-
них днів в умовах карантину, що продовжує діяти в 
нашій державі, і в нашій громаді.

«Я, як голова громади, і ви, як духовні на-
ставники, маємо разом донести  до вірян важ-
ливу інформацію про те, як безпечно та з до-
триманням порядку взяти участь у святкових 
богослужіннях та провести поминальні дні», - 
звернувся міський голова до очільників церков. 

Представники місцевого духовенства подякува-
ли міському голові за об’єднуючу розмову, за повсяк-
часну підтримку соціальних і доброчинних проєктів.

Добра подія сталася напередодні Великодніх 
свят. За ініціативи міського голови Миколи 
Юрчишина закладено горіховий сад.

На земельній ділянці площею 1,7 га, при в’їзді до 
міста Хмільника, висаджено 200 молодих горіхів.

Попрацювали всі: комунальні служби, соціальні 
установи та посадовці міської ради.

До справи озеленення міста активно долучився де-
путат міської ради 7 скликання Володимир Поліщук.

 «Ми разом створили ще один зелений куто-
чок в нашому місті. Тут є частка наполегливої 
праці кожного, тут є добрі наміри змінити своє 
місто на краще. Тепер треба подбати, щоб бла-
годатна українська земля віддячила нам щедрим 
урожаєм», - сказав міський голова Микола Юрчишин, 
подякувавши всім за працю на користь громади.
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Позачергова 10 сесія міської ради
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27 квітня під головуванням 
міського голови Миколи Юрчиши-
на відбулася позачергова 10 сесія 
міської ради 8 скликання. У робо-
ті сесії взяли участь 27 депутатів 
міської ради, які розглянули 18 
питань.

Депутати затвердили фінансовий 
план Комунального некомерційного 
підприємства «Хмільницька стома-
тологічна поліклініка» Хмільницької 
міської ради та Положення про від-
діл з питань охорони здоров’я Хміль-
ницької міської ради.

Прийнято рішення про безоплат-
не прийняття майна у власність 

Хмільницької міської територіальної 
громади зі спільної власності Літин-
ської селищної територіальної гро-
мади, а саме: спеціалізований авто-
мобіль медичної служби, автомобіль 

легковий спеціалізований санітар-
ний та майно, що знаходиться в при-
міщеннях закладів КНП «Літинський 
районний центр ПМСД»: АЗПСМ на-
селених пунктів с. Кожухів, с. Журав-
не, ФП населених пунктів с. Олек-
сандрівка, с. Шевченка, с. Іванівці.

У ході пленарного засідання де-
путати ухвалили рішення про реор-
ганізацію КП «Хмільницька житло-
во-експлуатаційна контора» шляхом 
приєднання підприємства до КП 
«Хмільниккомунсервіс».

Місцеві обранці підтримали вне-

сення змін та доповнень до Комп-
лексної програми покращення умов 

медичного обслуговування жителів 
Хмільницької міської територіаль-
ної громади на 2020-2023 роки, 
Програми сприяння розвитку міс-
цевого самоврядування та парт-

нерських відносин у Хмільницькій 
міській територіальній громаді, Про-
грами розвитку житлово-комуналь-
ного господарства та благоустрою 

Хмільницької міської територіальної 
громади на 2019-2021 роки, а та-
кож зміни до бюджету Хмільницької 
міської територіальної громади на 
поточний рік.

Затверджено угоди до Договорів 
про передачу коштів між місцевими 
бюджетами у 2021 році, зокрема, 
між Уланівською сільською радою та 
Хмільницькою міською радою щодо 
передачі із бюджету Уланівської 
сільської територіальної громади до 
бюджету Хмільницької міської те-

риторіальної громади коштів іншої 
субвенції на проведення у 2021 році 
видатків з утримання Комунальної 
установи «Хмільницький трудовий 
архів» та видатків з утримання КНП 
«Хмільницький центр первинної ме-

дико-санітарної допомоги», оскільки 
зазначені установи надають відпо-
відні послуги жителям Уланівської 
сільської територіальної громади.

Окремим рішенням депутати за-
твердили Статути закладів охорони 
здоров’я у новій редакції, а саме:

- Статут Комунального некомер-
ційного підприємства «Хмільницька 

центральна лікарня» Хмільницької 
міської ради;

- Статут Комунального підпри-
ємства «Центральна Хмільницька 
аптека № 265» Хмільницької міської 
ради.

Також прийнято рішення про при-
пинення дії Статутів сільських рад 

та округів, які увійшли до складу 
Хмільницької міської територіальної 
громади.

Чотири питання стосувалися вре-
гулювання земельних відносин.
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Нас єднають добрі справи

Куди не має заростати стеж-
ка? – До  батьків, рідних, друзів, 
усіх, хто дорогий нашому серцю.. 
Споконвіку обов’язком нашої мо-
ралі є вшанування пам’яті про 
тих, хто пішов у засвіти… Ми ма-
ємо дбати про спокій душ спочи-
лих, щоб і про нас не забували…    

8 квітня активні жителі с. Кума-
нівці Хмільницької міської тери-
торіальної громади на чолі зі ста-
ростою Андрієм Титулою навели 
порядок на католицькому кладо-
вищі: повирубували чагарники, зі-
брали сухе листя і траву, побілили 
штахети. Працівники будинку куль-
тури та бібліотеки,  працівники КЗ 
«Куманівецький ЗЗСО І – ІІ ст.», 
сільської ради та ФАПу провели ак-
цію з благоустрою «Чисті узбіччя». 
Гуртом впорядкували територію 
біля сільського будинку культури 
та пам’ятника полеглим воїнам у 
роки Другої світової війни. На до-

вколишній території школи поза-
грібали листя, побілили дерева та 
бордюри. Упорядковували квітники 
та прилеглу територію біля сіль-
ської ради.

«Шанувати померлих, які були 
нам дорогими за життя, – це не 
лише пригощати знайомих та 
сусідів цукерками і печивом у по-
минальні дні… Значно важливіше 
не забувати дорогу до місця їх 
останнього спочинку, аби могили 
не перетворювалися на пагорби, 
порослі бур’яном, коли вже навіть 
неможливо встановити, хто тут 
похований. Хочеться закликати 
мешканців сіл: «Давайте підтри-
мувати чистоту і порядок там, де 
поховані наші дідусі, бабусі, бать-
ки, сусіди..», - підсумовує староста 
Андрій Титула та щиро дякує усім 
односельчанам за суспільно-корис-
ну працю для громади.

27  квітня міський голова Ми-
кола Юрчишин провів чергове 
засідання виконавчого комітету 
Хмільницької міської ради.

Першим питанням затверджено 
рішення про оздоровлення та відпо-
чинок дітей у 2021 році, передбачив-
ши в міському бюджеті на такі потре-
би – 600 тис. грн.

Далі виконком розглянув ряд пи-
тань соціального напрямку,  ухва-
ливши рішення про надання однора-
зових матеріальних допомог:

- ветеранам, які брали участь в 
бойових діях в роки Другої світової 
війни (вісьмом ветеранам по 2 тис 

грн.);
- громадянам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах (34 
громадянам на суму 192 тис. грн.);

- громадянам відповідно до ви-
сновків депутатів (19 громадянам на 
суму 34тис. грн.);  

- громадянам, які призвані на 
строкову службу  та військову служ-
бу за контрактом (1 військовослуж-
бовець на суму 3 тис. грн.);

- учасникам АТО/ООС на ліку-
вання (двом учасникам АТО/ООС на 
суму 5 тис. грн.);

- учасникам АТО/ООС у складно-

му матеріальному становищі (двом 
учасникам АТО/ООС на суму 6 тис. 
грн.);

- родинам загиблих/померлих  
учасників АТО/ ООС (10 тис. грн. – 
допомога на поховання та 68,1 тис. 
грн. – матеріальна допомога п’ятьом  
родинам померлих/загиблих учасни-
ків АТО);

- внутрішньо переміщеній особі 
(1 тис. грн.).

У пріоритетному порядку врегу-
льовано питання захисту прав дітей, 
визначено місце проживання мало-
літньої дитини в інтересах дитини.

Ухвалено рішення про звільнен-
ня від оплати за харчування дитини  
учасника АТО/ООС  у закладі до-
шкільної освіти міста Хмільника на 
50% від встановленої батьківської 
плати.

Погоджено місця для здійснення 
сезонної торгівлі  овочевими та ба-
штанними культурами на території 
міста Хмільника  двом місцевим під-
приємцям.

Схвалено проекти рішень міської 
ради про передачу коштів між місце-
вими бюджетами у 2021 році та  вне-
сення змін до бюджету громади на 
2021 рік.

Затверджено перелік питань на 
розгляд позачергової 10 сесії Хміль-
ницької міської ради 8 скликання.

Що вирішив Хмільницький міськвиконком?

Упродовж квітня, завдяки 
об’єднавчим зусиллям жителів  
села Великий Митник Хмільниць-
кої міської територіальної грома-
ди на чолі зі старостою Тетяною 
Шкатюк, вдалося оновити село.

Ліквідовано сміттєве звали-
ще довкола колишнього примі-
щення хімскладу.  Жителі села 
стверджують, що цей закуток 
був  дуже занедбаний, адже по-
над 30 років не використовувався 
і тут накопичилося багато сміття.

Провели генеральне прибирання 
біля Будинку культури, медичної ам-
булаторії, адмінприміщення громади, 
впорядкували території  навчально-
го і  дошкільного закладів: обкосили 
довколишню територію, зачистили 
гілля та сухостій, побілили бордю-
ри, пофарбували огорожі та лавки.  

Побілилили дерева біля тран-
спортної зупинки, впорядквали 
пам’ятник Матері-трудівниці. При-
брали біля стадіону та вздовж узбіч 

по трасі на село Кушелівка та наве-
ли порядок на території кладовища.

До гурту охочих попрацювати 
долучилося чимало односельчан 
і, навіть, діти, які прибрали довко-
ла ставка. Допомогли  покращити 
благоустрій села активісти грома-
ди Ольга Нікулиця, Тамара Фель-
ко, Жанна Фелько, Олег Матвіюк, 
ФОП Роман Онищук, працівники 
культури та клубних закладів, від-
ділення зв’язку, медичної амбула-
торії, школи та дитсадка, праців-
ники ПрАТ «Зернопродукт МХП» 
(директор – Володимир Онука). 

Староста Тетяна Шкатюк разом 
із односельчанами щиро вдячні  АП 
НВП «Візит» (генеральний директор 
– Казимир Здітовецький), Благодій-
ному фонду ПрАТ «Зернопродукт 
МХП» (голова БФ – Тетяна Волочай 
та регіональна координаторка Тетяна 
Горбатюк) за   допомогу у придбанні  
необхідного робочого  інвентарю та 
вапна для побілки бордюрів і дерев.  
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua  rada@ekhmilnyk.gov.ua

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

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
Хмільницької міської ради 
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Хмільницька міська рада та її виконавчий 
комітет висловлюють глибоке співчуття 
рідним та близьким Крученюка Олександра 
Васильовича, Уланівського сільського голови, 
з приводу його передчасної смерті.

головного спеціаліста сектору опрацюван-
ня заяв та документів та прийняття рішень 
відділу адресних соціальних допомог та ком-
пенсацій управління праці та соціального за-
хисту населення Хмільницької міської ради:

До участі в конкурсі допускаються громадяни 
України, які:

- мають вищу освіту фінансово-економічного 
спрямування не нижче ступеня бакалавра;

- знають норми Конституції України, вимоги 
чинного законодавства з питань місцевого само-
врядування, проходження служби в органах міс-
цевого самоврядування, запобігання корупції, За-
кону України «Про захист персональних даних», 
законодавства з питань призначення житлової 
субсидії та державних допомог, а також правил 
етичної поведінки державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування;

- вільно володіють державною мовою;
- володіють комп’ютером на рівні досвідченого 

користувача, мають практичні навички роботи з 
офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel) та 
інформаційно-пошуковими системами в мережі 
Інтернет, досвід роботи з базами даних, знання 
порядку ведення документації з використанням 
сучасних інформаційних технологій.

Документи приймаються з 20 квітня по 19 
травня 2021 року. 

головного спеціаліста відділу з питань пра-
ці управління праці та соціального захисту 
населення Хмільницької міської ради:

До участі в конкурсі допускаються громадяни 
України, які:

- мають вищу освіту технічного або юридично-
го спрямування не нижче ступеня бакалавра;

- знають норми Конституції України, вимоги 
чинного законодавства з питань місцевого са-
моврядування, проходження служби в органах 
місцевого самоврядування, запобігання корупції, 
Закону України «Про охорону праці», Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про порядок прове-
дення атестації робочих місць за умовами праці», 
Наказу Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці «Про затвердження Типового по-
ложення про порядок проведення навчання і пе-
ревірки знань з питань охорони праці та Переліку 
робіт з підвищеною небезпекою», а також правил 
етичної поведінки державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування;

- вільно володіють державною мовою;
- володіють комп’ютером на рівні досвідченого 

користувача, мають практичні навички роботи з 
офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel) та 
інформаційно-пошуковими системами в мережі 
Інтернет.

Документи приймаються з 20 квітня по 19 
травня 2021 року. 

провідного спеціаліста відділу культури і 
туризму Хмільницької міської ради:

До участі у конкурсі допускаються громадяни 
України, які:

- мають вищу освіту не нижче ступеня бака-
лавра;

- знають норми Конституції України, вимоги 
чинного законодавства з питань місцевого са-
моврядування, проходження служби в органах 
місцевого самоврядування, запобігання корупції, 
законів України «Про культуру», «Про охорону 
культурної спадщини», вміють працювати з нор-
мативно-правовими та методичними документа-
ми, організовувати та проводити святкові заходи, 
готувати сценарії та інформаційно-аналітичні ма-
теріали;
- вільно володіють державною мовою;
- володіють основними програмами роботи на 
комп’ютері на рівні впевненого користувача.

Документи приймаються з 21 квітня по 20 
травня 2021 року.

Хмільницька міська рада оголошує конкурс на заміщення посад

У Хмільницькій міській територіальній громаді три-
ває добровільний збір коштів  для благоустрою, впоряд-
кування міських кладовищ та місць масових поховань.

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради зверта-
ється з проханням долучитися до впорядкування  місцевих 
кладовищ. Внесок має становити не менше 1 гривні, може 
і більше, все залежить від можливостей кожного.

Просимо  сплатити місцевий збір на рахунок цільового 
фонду за наступними реквізитами:
UA878999980314181931000002858  в банку Казначейство 

України (ел.адм.подат.) 
код отримувача (ЄДРПОУ) 37979858

отримувач коштів: ГУК у Він.обл./м. Хмільник/50110000
Призначення платежу: 50110000 Цільові фонди 

самооподаткування на благоустрій і впорядкування 
кладовищ.

Ваш внесок – важливий! Це стосується кожного!

Згідно з розпорядженням міського голови Миколи Юрчишина в населених пунктах 
міської громади будуть проводитися виїзні прийоми громадян за місцем проживання.

Графік виїзного прийому громадян з соціальних питань 
спеціалістами управління праці та соціального захисту населення 

Хмільницької міської ради на травень 2021 року

Місце 
проведення 
виїзного прийому

ПІБ спеціаліста Дата  та час прийому

с.Соколова Дичук Л.А., Вінярська Т.Д. 05.05.2021р. З 9-00 до 16-00
с.Лозова Мельник Т.П., Степанюк О.Ф. 07.05.2021р. З 9-00 до 16-00
с.Кожухів Дичук Л.А., Вінярська Т.Д. 12.05.2021р. З 9-00 до 16-00
с.В.Митник Мельник Т.П., Степанюк О.Ф. 14.05.2021р. З 9-00 до 16-00
с.Порик Дичук Л.А., Степанюк О.Ф. 19.05.2021р. З 9-00 до 16-00
с.Широка Гребля Мельник Т.П., Вінярська Т.Д. 21.05.2021р. З 9-00 до 16-00
с.Кривошиї Дичук Л.А., Степанюк О.Ф. 26.05.2021р. З 9-00 до 16-00
с.Лозова Мельник Т.П., Вінярська Т.Д. 28.05.2021р. З 9-00 до 16-00

Виїзні прийоми 
громадян з соціальних питань

Внесок громади для благоустрою 
кладовищ – важливий!

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

населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади щиро та сердечно 
вітають із нагоди:
90-річчя – жительку м.Хмільник Тищенко Віру Іванівну (04.04.1931)
90-річчя – жительку с.Журавне Кушнерик Ганну Корнилівну (07.04.1931)
90-річчя – жителя м.Хмільник Гребенюка Івана Степановича (09.04.1931)
90-річчя – жительку с.Голодьки Касевич Ніну Павлівну (15.04.1931)
90-річчя – жителя м.Хмільник Лисого Володимира Васильовича (16.04.1931)
90-річчя – жительку с.М.Митник Якубівську Розу Михайлівну (23.04.1931)
90-річчя – жительку с.Лелітка Пугач Надію Сергіївну (25.04.1931)
90-річчя – жительку м.Хмільник Марковську Людмилу Антонівну (30.04.1931)
95-річчя – жительку м.Хмільник Каспрук Надію Корніївну (06.04.1926)
95-річчя – жительку с.Курилівка Походящу Марію Павлівну (15.04.1926)
95-річчя – жительку с.Порик Трухановську Мальвіну Григорівну (15.04.1926)
95-річчя – жительку м.Хмільник Орловську Галину Федорівну (23.04.1926)
Живіть у радості, турботі та любові. Благословенні будьте Богом і людьми!

Уряд змінив Порядок 
призначення житлових 
субсидій. Тепер з трав-
ня 2021 року призначення 
житлової субсидії на нео-
палювальний та наступний 
періоди буде здійснюватися 
лише після подання нових 
заяв про призначення та 
надання житлової субсидії 
та декларації про доходи і 
витрати осіб.

Управлінням праці та 
соціального захисту насе-
лення Хмільницької міської 
ради розпочато попередній 
запис та видачу талонів для 
оформлення житлової суб-
сидії на неопалювальний 

період.
У зв’язку з пандемією та 

карантинними обмеження-
ми попередній запис про-
водитиметься переважно в 
телефонному режимі.

Звернутися потрібно 
за телефоном: 
(04338) 2-21-30 секретар/
інформатор управління.

Жителі Хмільницької 
міської територіальної 
громади мають прийти до 
управління відповідно до 
зазначеної в талоні дати та 
часу прийому, а також до-
тримуватися усіх протиепі-
демічних рекомендацій.

Необхідно оновити дані для
 призначення субсидії

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

З 1 квітня розпочалася XVІ Все-
українська благодійна акція «Сер-
це до серця», яка проходить під 
гаслом «Здорові немовлята!»

Кошти збирають для придбання неотоло-
гічного медичного обладнання у дитячі від-
ділення лікарень і пологові будинки України.

Фінансові ресурси спрямують для про-
ведення лікувальної гіпотермії та по-
стійного нейромоніторингу діток, які на-
родилися у стані асфіксії, а також на 
обладнання реанімобілів, завдяки яким 
можливо підтримувати життєві функції ди-
тини та проводити постійний моніторинг 
упродовж усього періоду транспортування.

Закликаємо жителів міської громади 
долучитися до збору коштів для  придбан-
ня медичного обладнання немовлятам.

Кошти можна переказати на рахунки 
Фонду:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК» IBAN UA 17 
305299 0000026008043604327 ЄДРПОУ 
34354227 Призначення платежу:

Благодійний внесок на закупівлю ме-
дичного обладнання для ВІННИЦЬКОЇ 
області

2. АТ "Кредобанк" IBAN UA 39 325365 
0000002600501306399 ЄДРПОУ 34354227 
МФО 325365 Призначення платежу:

Благодійний внесок на закупівлю ме-
дичного обладнання для ВІННИЦЬКОЇ 
області.

Не будьмо байдужими! 
Діти потребують нашої допомоги!

Акція  триватиме до 30 вересня 2021 року.

Увага! Благодійна Акція “Серце до серця”

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
висловлює глибоке співчуття рідним та близьким 
Тищенка Олега Антоновича, колишнього 
військового комісара Хмільницького районного 
військового комісаріату, з приводу його 
передчасної смерті.


