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ДО ГРОМАДИ

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА ТА 
ЯКІСТЬ ВОДИ У КРИНИЦЯХ  

 Відповідно до Порядку здійснення он-лайн 
відео трансляцій  у Хмільницькій міській раді, затвер-
дженого рішенням виконавчого комітету міської ради 
17 березня 2016 року, із серпня 2017 року засідання 
виконавчого комітету Хмільницької міської ради ста-
ли доступними у режимі он-лайн відео трансляцій. 
Принагідно зазначимо, що значно раніше, більш як рік 
тому, пленарні засідання міської ради розпочали транс-
люватися в режимі он-лайн відео трансляцій.
 Для зручності переглядів засідань Хмільницької 
міської ради та її виконкому  рекомендуємо відвідати 
офіційний веб-сайт міста www.ekhmilnyk.gov.ua та на-
тиснути на банер YouTube.

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ - ОН-ЛАЙН

ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ

У ПЛОЩИНІ ОДНОЗНАЧНОГО РЕАГУВАННЯ

     Із першого питання доповідачем ви-
ступив  архітектор КП "Парковка і Рекла-
ма" (м. Кривий Ріг) Олександр Дорогой, 
який поінформував хмільничан про основні 
аспекти і типи конструкцій зовнішньої ре-
клами, що можна буде розмістити і які уже 
розміщені в місті Хмільнику, та повідомив 
про місця розміщення, що були визначені 
для встановлення самих конструкцій. 
Інформація доповідача супроводжувалась 
відеоматеріалами. Співдоповідачем з цьо-
го питання виступив начальник управління 
містобудування та архітектури міської ради, 
головний архітектор міста Михайло За-
гниборода, який довів до відома присутніх 
процедуру розробки та затвердження 
Комплексної схеми розміщення реклам-
них засобів і типових конструкцій засобів 
зовнішньої реклами.
 Із другого питання "Про якість води 
у громадських криницях" доповідала Алла 
Чорна, завідувач відділу за дотриманням 
санітарних норм Хмільницького районно-
го управління ГУ Держпродспоживслуж-
би у Вінницькій області. Алла Михайлівна 
поінформувала про вкрай незадовільний 
стан питної води в шахтових криницях за-
гального користування міста. Доповідачка, 
зокрема, зауважила про те, що відповідно 
до проведених досліджень встановлено, що 
у 70% криниць вода є непридатною для пит-
тя. У 67,8 % - вода забруднена кишковою 
паличкою, у 47,2% - забруднена нітратами 
та нітритами. В окремих випадках норма 
перевищена у два - три рази.  
 Завідувач відділу за дотриманням 
санітарних норм наголосила на основних 

аспектах догляду за криницями, методах їх 
очистки та дезінфекції для покращення ста-
ну води в них.
 Враховуючи актуальність порушеної 
проблеми, міський голова надав слово 
завідувачу мікробіологічної лабораторії 
Хмільницького міськрайонного відділу ла-
бораторних досліджень ДУ Вінницький об-
ласний лабораторний центр МОЗ України 
Тетяні Філіповій, яка відповіла на запитан-
ня та довела до уваги присутніх можливі 
загрози для здоров'я жителів міста у 
зв'язку з вживанням забрудненої води. Те-
тяна Іванівна запевнила, що лабораторія, 
яку вона очолює, завжди піде назустріч 
хмільничанам щодо проведення перевірки 
та дезінфекції води у шахтових криницях. 
 Насамкінець слово мав началь-
ник управління житлово - комунального 
господарства та комунальної власності 
міської ради Ігор Сташок, який повідомив  
про підходи до вирішення цієї складної 
ситуації, що напрацьовуються посадовцями 
Хмільницької міської ради. 
 Коментуючи це питання, міський го-
лова Сергій Редчик зауважив, що головам 
вуличних та будинкових комітетів необхідно 
активніше налагоджувати роботу з міською 
радою в цьому питанні та спільними зусил-
лями вирішувати цю проблему.
 При цьому міський голова наголо-
сив, що міська рада буде намагатися до-
класти максимум зусиль для однозначного 
реагування на це вкрай важливе питання, 
адже від його вирішення залежить безпека 
життєдіяльності територіальної громади.

   24 жовтня в залі засідань міської ради за головування міського голови Сергія 
Редчика відбулося громадське обговорення двох важливих питань: "Про 
розгляд проекту рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради 
7 скликання "Про затвердження Комплексної схеми розміщення рекламних 
засобів та типових конструкцій засобів зовнішньої реклами в м. Хмільнику 
Вінницької області" та "Про якість води у громадських криницях".

Шановна громадо! 
 Дорогі наші захисники України! 

 Із проникливим болем за рідну землю, її 
синів та доньок, які відчайдушно рятують обпалений 
український схід, із найбільшою вірою в очікувану 
перемогу та неприхованою гордістю за мужність на-
ших воїнів вітаю усіх із Днем захисника України, 
Днем Українського козацтва та світлим днем Покрови 
Пресвятої Богородиці. 
 Цей день триєдино увібрав у себе трепетні миті 
нашої осінньої обрядовості й віри в оберегову силу 
Покрови Пресвятої Богородиці та невмирущі традиції 
українського козацтва. 
 Над усе хочеться вірити, щоб святкова днина 
Покрови врятувала рідну землю і покрила Україну ми-
ром, добром і світлою радістю. Щоби зірки на погонах 
синів і доньок нашої держави  міріадно всміхалися  
прийдешньому мирному дню, щоб дитинство, юність 
й людську старість уже ніколи не торкнувся горобиний 
біль скорботи.
 А для цього ми мусимо завжди пам’ятати, 
цінувати й дякувати тим мужнім воїнам, котрі захища-
ють наш спокій на розхристаному сході, обпеченому 
війною. Вони відчайдушно і жертовно боряться,  щоб 
рідна земля заквітувала мирним щастям омріяної пере-
моги.
 Слава Україні! Слава її хоробрим захисникам – 
нескореним і непереможним!
 Зі святом нашої надії на мир та світлих сподівань 
на перемогу!

 З повагою
 Міський голова       Сергій РЕДЧИК
 

ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ – ПІД 
ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦІ ТА 

КОЗАЦЬКОГО ДУХУ ПЕРЕМОГИ

 Відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно зі Статутом 
територіальної громади міста Хмільника та Регламен-
том міської ради міський голова щорічно звітує перед 
територіальною громадою міста про результати роботи 
та перспективи діяльності на рік прийдешній.
 На виконання цих нормативно-правових актів 
11 жовтня 2017 року міський голова С.Редчик видав 
розпорядження «Про проведення звіту міського голови 
у листопаді 2017 року». 
 Розпорядчим документом, зокрема, визначено, 
що 24 листопада 2017 року о 15.00 год. у залі засідань 
міської ради (2 поверх) відбудуться громадські слу-
хання з порядком денним:
 «Про звіт міського голови перед 
територіальною громадою міста про роботу 
міського голови, міської ради та її виконавчих 
органів за період з листопада 2016 року по листопад 
2017 року».

ЗВІТУВАТИМЕ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
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      25 жовтня, за організації 
ГО «Спілка учасників АТО м. 
Хмільника та Хмільницького 
району» та сприяння виконав-
чого комітету міської ради, у 
конференц-залі міської ради 
відбулося засідання «круглого 
столу» на тему: «Можливості та 
форми сприяння створенню та 
подальшому функціонуванню 
аграрного кооперативу, засно-
ваного учасниками АТО».
 Відкрив комунікативний 
захід міський голова Сергій Ред-
чик, відзначивши актуальність 
питань соціальної адаптації 
учасників АТО шляхом впро-
вадження успішних практик за-
початкування власної справи. 
Сергій Борисович подякував 
усім, хто відповідально працю-
вав над підготовкою цього акту-
ального проекту.
 Голова ГО «ПРАВО» 
Віталій Дорох та голова ГО 
«Спілка учасників АТО м. 
Хмільника та Хмільницького 
району» Валентин Ковальський 
презентували напрацьовані ре-
зультати та поінформували про 
хід реалізації проекту.
   Керівник Спілки 
розповів про ознайомчий візит 
до Тернопільської області. 
Хмільничанин  Володи-
мир  Кирилащенко поділився 
своїми планами на майбутнє, 
пов’язаними зі створенням 
аграрного кооперативу.
   Змістовною була 

розповідь експерта про-
екту Володимира Ханаса, 
який ознайомив із напрацю-
ваннями щодо підтримки 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х 
кооперативів  у Тернопільській 
області.       

     За дискусією йшлося 
про можливості підтримки та 
розвитку аграрного кооперати-
ву коштом місцевих бюджетів.  
 Підсумовуючи роботу 
засідання «круглого столу», 
міський голова Сергій Ред-
чик погодився із необхідністю 
підтримки учасників АТО для 
започаткування їхньої власної 
справи.

 АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ: 
МОЖЛИВОСТІ ЗАСНУВАННЯ 

УЧАСНИКАМИ АТО 

 24 жовтня, на запрошен-
ня Хмільницького відділення 
поліції, міський голова Сергій 
Редчик взяв участь у засіданні 
колегії з питань підсумків роботи 
за 9 місяців 2017 року. Першим до 
працівників поліції, що зібралися в 
залі засідань, звернувся начальник 
відділення – підполковник поліції 
Дмитро Руденко, який ознайомив 
із пріоритетними результатами 
діяльності підпорядкованої струк-
тури.
 “У звітному періоді змен-
шилася кількість злочинів: умис-
них вбивств не допущено жод-
ного, зменшилася кількість 
вчинених тяжких злочинів, погра-
бувань, розбійних нападів, припи-
нена діяльність злочинної групи. У 
цілому, завдяки підтримці прокура-
тури та місцевої влади  за 9 місяців 
цього року ми маємо позитивний 
результат, це – результат роботи 
людей, які знаходяться тут у залі – 
велика Вам подяка“, – констатував 
начальник поліції.
 Звертаючись до учасників 
звітної колегії, міський голо-
ва Сергій Редчик зазначив: “Дя-
кую Вам, Дмитре Сергійовичу, 
– керівнику за співпрацю. Ви 
підходите ґрунтовно до роботи і 
до вирішення завдань . Як приємно, 
коли довіра до працівників поліції, 
довіра до органів влади сьогодні 
відроджується.  Я хочу, щоб увесь 
свій професіоналізм всі Ви сьогодні 
направили на те, щоб переконати 
суспільство, що ми здатні разом  

із честю забезпечувати і право-
порядок, і затишок, і комфорт  
як  у кожній родині, так і в нашій 
територіальній громаді. Тільки у 
співпраці запорука успіху, запорука 
дієвих результатів, відродження 
поваги та довіри до працівників 
поліції. Тільки через свідомість ми 
подолаємо всі проблеми. Я вдячний 
за співпрацю, за оперативність у 
вирішенні питань“.
 Керівник відділення 
поліції Дмитро Руденко відзначив 
працівників поліції подяками за 
сумлінність у праці, а міський го-
лова Сергій Редчик – презентував 
кожному нагородженому ювілейно-
презентаційний буклет «Хмільнику 
– 655: крізь роки і відстані», не-
щодавно виданий Хмільницькою 
міською радою. 

ВАЖЛИВІ БЕЗПЕКА І ПРАВОПОРЯДОК У ХМІЛЬНИЦЬКІЙ ГРОМАДІ 

«СПІЛЬНИЙ ШЛЯХ» – ДО ВІРИ Й УВАГИ 
ОСОБЛИВИХ ХМІЛЬНИЧАН

 13 жовтня на офіційні гостини до 
себе люб’язно запросила Хмільницька 
організація захисту та допомоги особам 
із інвалідністю «Спільний шлях». На 
святковому подвір’ї  організації та осо-
бливо яскраво уквітчаному стрічками 
й кульками вхідному марші зібралися 
усі, хто покладає особливі сподівання 
на діяльність цього громадського 
об’єднання, вірить у них, і найбільше, 
в їхніх особливих вихованців.
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Із-поміж цього товариства був і 
міський голова Сергій Редчик разом із 
колективом виконавчих органів міської 
ради, дружина народного депутата 
України Петра Юрчишина – Любов 
Ярославівна, настоятель храму Різдва 
Пресвятої Богородиці протоієрей 
Олексій Бачинський, громадський та 
підприємницький актив міста-курорту, 
а також представники обласних гро-
мадських об’єднань соціального спря-
мування.

 Звертаючись до керівного скла-
ду громадської організації та її пред-
ставництва, міський голова Сергій Ред-
чик найперше подякував за реалізовану 
громадську ініціативу з розвитку й 
підтримки дітей із інвалідністю у місті 
Хмільнику, висловивши запевнення 
повноважно підтримувати пріоритетні 
заходи цієї громадської організації. 
 «Я вірю у Вас, у Ваші потужні 
можливості об’єднати дітей із 
інвалідністю, створити для них ауру 
затишку, пізнання та розкриття своїх 
здібностей. Нехай у Ваших щоденних 
справах завжди буде підтримка до-
брих людей і ніколи не полишає віра у 
свої можливості бути толерантними 
й завжди відкривати своє серце до по-
треб дітей із інвалідністю», – зазна-
чив міський голова Сергій Редчик.    
 Приємно відзначити, що на 
адресу керівників та всіх представників  
«Спільного шляху» було мовлено чи-
мало добрих та подячних слів. Му-
зичного ритму, творчої наснаги та 
об’єднуючої спроможності цій зустрічі 
влучно додали виступи талановитих 
вихованців школи мистецтв, дітей-
представників організації, а також 
представників місцевого громадського 
активу й підприємництва.
 На знак вдячності за підтримку 
й допомогу керівник ГО “Спільний 
шлях” пані Тетяна Цюпенко вручи-
ла подарунки, виготовлені власноруч 
їхніми особливими вихованцями.
 Завершилася святкова годи-
на символічним перетином червоної 
стрічки на знак відкриття методично-
го центру у приміщенні громадської 
організації «Спільний шлях»  та солод-
ким частуванням для дітей.

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

АКТУАЛЬНО

СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ
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 25  жовтня у  місті Хмільнику відбулося 
спільне штабне тренування щодо дій органів 
управління та сил  міської ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту під час виконання завдань 
у складних погодних умовах осінньо-зимового 
періоду. Перед початком навчань міський го-
лова Сергій Редчик провів засідання міської 
комісії з питань ТЕБ та НС, на якій розглянуто 
питання підготовки господарського комплексу 
міста до роботи у складних умовах осінньо-
зимового періоду,   забезпечення реалізації 
заходів пожежної безпеки  в місті.

 За тактичним задумом навчань  протягом  
доби  внаслідок  ускладнення погодних умов, а 
саме: сильного снігопаду, хуртовини посилен-
ня вітру, різкого зниження температури,   було 
частково  знеструмлено   місто, розпочався 
транспортний колапс, виникли аварійні ситуації 
в системі водопостачання міста.  В одній зі шкіл 
міста стався  вибух  газової котельні.   
 Отримуючи ввідні,  органи управління 
та сили цивільного захисту міста     поступово 
відпрацьовували спільні дії на випадок  виник-
нення надзвичайних ситуацій у відповідності 
до затвердженого плану проведення навчань.
 Завдяки тренуванню вдосконалено  на-
вички щодо приведення підпорядкованих 
органів управління та сил ЦЗ у готовність до 
виконання завдань у складних умовах зимового 
періоду.
 У ході відпрацювання учбових завдань 
перевірено систему оповіщення населення на 
випадок виникнення надзвичайних ситуацій, 
учасники тренування відпрацювали порядок 
збору і передачі інформації про надзвичайні 
ситуації  та порядок прийняття рішень про 
ліквідацію їх наслідків.
 Штабне тренування проводилося про-
тягом дня. По його завершенню навчання було 
підбито підсумки.

ШТАБНЕ ТРЕНУВАННЯ 
ЯК ДІЯТИ У СКЛАДНИХ УМОВАХ 

ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ

ВИКОНКОМ ВИРІШИВ

 Таке рішення ухвалив виконавчий комітет 
міської ради відповідно до Порядку організації 
харчування в загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах міста, переглядаючи штат-
ний розпис працівників шкільних їдалень та об-
говорюючи питання організації учнівського хар-
чування.
 Зокрема, виконком затвердив штатний 
розпис працівників шкільних їдалень та вартість 
обідів для учнів загальноосвітніх шкіл міста в 
сумі 12,00 грн., передбачивши, що при зростанні 
цін їхня вартість може переглядатися.
 Крім того, головний виконавчий орган 
міської ради доручив управлінню освіти міської 
ради забезпечити організацію одноразового га-
рячого  харчування коштом бюджету міста для  
учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл міста; 
учнів 5-11-х класів із числа дітей-сиріт, дітей по-
збавлених батьківського піклування, дітей з осо-
бливими  освітніми потребами, які навчаються в 
інклюзивних класах.

ВАРТІСТЬ ШКІЛЬНОГО ОБІДУ - 
12 ГРИВЕНЬ

 Виконавчий комітет міської ради ухва-
лив рішення, яким погодив розмір щомісячної 
батьківської плати за завчання у групах, що 
працюють на засадах самоокупності КПНЗ 
Хмільницька школа мистецтв на вересень-гру-
день 2017 року. Із урахуванням цього рішення, 
розмір батьківської плати складатиме:
підготовчий клас (музичне відділення) - 125 грн.
підготовчий клас «Гітара» -150 грн.
образотворче мистецтво 1 клас - 120 грн.
образотворче мистецтво 2-3 клас -135 грн.
образотворче мистецтво  4-5 клас -155 грн.
образотворче мистецтво 6 клас -190 грн.

ЗМІНИЛАСЯ ЩОМІСЯЧНА 
ПЛАТА У ШКОЛІ МИСТЕЦТВ

 Відповідне рішення ухвалив вико-
навчий комітет міської ради, розглядаючи 
перелік об’єктів та обладнання, які планується 
фінансувати коштом субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів соціально-економічного розвитку окре-
мих територій. При цьому головний виконавчий 
орган міської ради визначив пріоритетними за-
ходи щодо придбання двох пам’ятних знаків у 
місті Хмільнику: Героям Небесної Сотні (78,0 
тис. грн.) та жертвам Голодомору і політичних 
репресій (130,0 тис. грн.).

МІСТО ПРИДБАЄ ПАМ’ЯТНІ 
ЗНАКИ КОШТОМ ДЕРЖАВНОЇ 

СУБВЕНЦІЇ

ВИКОНКОМ ПРОФІНАНСУЄ 
ДОПОМОГУ МАТЕРЯМ 

УЧАСНИКІВ АТО
 Відповідно до міської комплексної про-
грами підтримки учасників АТО та членів їхніх 
сімей – мешканців м. Хмільника на 2017р.» (зі 
змінами) на 38 400 тисяч гривень виконавчий 
комітет міської ради профінансує у жовтні 2017 
року виплату одноразової матеріальної допо-
моги чотирьом матерям загиблих/померлих 
учасників АТО на вирішення побутових питань.
Управління праці та соціального захисту насе-
лення міської ради здійснюватиме виплату цих 
коштів одержувачам.

 Виконком міської ради затвердив 
перелік об’єктів та обладнання, які планується 
фінансувати у 2017 році коштом субвенції 
з державного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій.Од-
ним із пріоритетних заходів, що зазначаються в 
цьому переліку, є придбання фітнес станції Inter 
Atletica Максима (St -006) для Хмільницької 
дитячо-юнацької спортивної школи із очікуваним 
фінансовим ресурсом 28,6 тис. грн.
 Будемо сподіватися, що таке тренажерне 
обладнання покращить матеріально-технічну 
базу позашкільного навчального закладу.

У СПОРТШКОЛІ - ФІТНЕС 
СТАНЦІЯ

 Посадовці оглянули в’їздний знак по 
вулиці І.Богуна. Міський голова Сергій Редчик 
звернув увагу на невідкладне його оновлення та 
належний благоустрій довколишньої території. 
Далі було проінспектовано хід виконання ре-
монтних робіт на дорозі по вулиці Івана Богу-
на. 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 Відвідавши управління праці та 
соціального захисту населення міської 
ради,  міський голова висловив свою 
стурбованість ситуацією, що склалася із 
цим довгобудом через коригування ви-
мог замовника і договірних зобов’язань 
виконавця робіт.Керівник міста дору-
чив організаційно врегулювати це пи-
тання.
 Також була проінспектована ву-

лиця Пирогова, на якій розпочалася активна 
фаза  довершення ремонту.  Після цього відбувся 
огляд робіт по провулку Свято-Троїцькому, де 
була встановлена огорожа довкола кладовища. 
Учасники об’їзду також оглянули хід робіт на 
вулиці Меморіальній. 
 Завершальним об’єктом відвідин ста-
ла велодоріжка по вулиці 1-го Травня. «Цей 
об’єкт приємно вражає. Для його довер-
шення, звичайно, треба ще попрацювати, 
провівши відповідний благоустрій. Важли-
во, щоб місто комфортно змінювалося, бо із 
нашим містом змінюємося усі ми», – сказав 
міський голова Сергій Редчик, завершуючи 
інспектування міста. 
 Коли верстався номер інформаційного 
бюлетеня, стало відомо про завершення 
реконструкції частини вулиці Меморіальної 
(від вул.Пушкіна до вул.Літописна). При 
цьому важливо зазначити, що в місті також 
відновлюється центральний парк: вже розчи-
щений один ставок, розпочато благоустрій до-
вкола нього, найближчим часом планується 
розчистка іншого ставка та облаштування зони 
відпочинку для дітей і молоді. 

 Загалом же більше 11 млн. грн. вдалося 
залучити для розвитку міста із різних джерел 
та інституцій. Такі фінансові вливання дозво-
лили розпочати і завершити ряд пріоритетних 
об’єктів по місту, що роками потребували 
ремонтів чи реконструкцій.  
 Важливо й інше: про господарність 
міста потрібно дбати всією громадою і лише 
тоді зможемо досягти зразкової охайності і по-
рядку в місті, до яких так прагнемо. 

ЩОБ МІСТО КОМФОРТНО ЗМІНЮВАЛОСЯ
МІСЬКИЙ БЛАГОУСТРІЙ

Нещодавно міський голова Сергій Редчик разом із заступником  
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Андрієм Сташком та керуючим справами виконавчого комітету 
Сергієм Маташем здійснили плановий об’їзд муніципальних об’єктів, 
на яких проводяться ремонтні роботи.



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
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Привітайте 
іменинників!

 СКОРОПАДЕНКО Михайло Григорович (01.11)
 головний спеціаліст управління містобудування    
 та архітектури міської ради
 КУЛИК Оксана Василівна (02.11)
 провідний спеціаліст управління містобудування    
 та архітектури міської ради
 ТЕРЕЩУК Руслан Васильович (02.11)
 депутат міської ради
 КУЛАК Тетяна Олександрівна (04.11)
 депутат міської ради
 МАЛІНОВСЬКИЙ Олександр Леонідович (06.11)
 водій загального відділу міської ради
 ЧОРНОГУЗ Аліна Геннадіївна (12.11)
 адміністратор Центру  надання    
 адміністративних послуг у м.Хмільнику
 ГОНЧАРЕНКО Олександр Олександрович (12.11)
 депутат міської ради
 БРИЛЯНТ Олена Володимирівна (13.11)
 головний спеціаліст бюджетного відділу     
 фінансового управління міської ради
 ЗАВЕРУХА Дмитро Русланович (25.11)
 старший інспектор з програмного забезпечення  
 загального відділу міської ради
 ЛИТВИНЕНКО Інна Сергіївна (28.11)
 провідний спеціаліст сектору комунальної     
 власності управління житлово-комунального 
 господарства та комунальної власності міської  
 ради 
 ЗАХАРЧЕНКО Валентина Іванівна (29.11)
 начальник відділу бухгалтерського обліку та    
 звітності  - головний бухгалтер фінансового 
управління міської ради

 Важливо запам’ятати, що існує два 
способи виправлення такої помили:
 - несудовий (шляхом звернення до орга-
ну, який видав правовстановлюючий доку-
мент),
 - судовий порядок (шляхом встановлен-
ня належності правовстановлюючого до-
кумента особі, прізвище, ім’я, по батькові, 
місце і час народження якої, що зазначені в 
документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, 
прізвищем, місцем і часом народження цієї 
особи, зазначеним у свідоцтві про народ-
ження або в паспорті).
 Найпростішим варіантом виправ-
лення помилки у правовстановлюючо-
му документі (свідоцтві тощо) є звернен-
ня до органу, що видав такий документ 
із відповідною заявою. У заяві необхідно 
обов’язково вказати суть виявлених поми-
лок, та додати документи, які підтверджують 
зазначені помилки.
 Органи, що видали правовстановлю-
ючий документ, можуть виправити помилку 
в такому документі лише у тому разі, якщо в 
документах, на підставі яких видавався пра-
вовстановлюючий документ даної помилки 
не було, і помилка була допущена саме з 
вини органу, який видав правовстановлюю-

чий документ (технічна помилка).
 Якщо ж в документах, на підставі 
яких відповідним державним органам було 
видано правовстановлюючий документ та-
кож наявна помилка, встановити належність 
правовстановлюючих документів може 
тільки суд.
 Також судовий порядок встановлен-
ня факту належності правовстановлюючого 
документу залишається єдиним способом 
усунення перешкод у реалізації прав власни-
ка у тому разі, якщо у виправленні помилки 
відмовлено, або орган, який видав документ 
ліквідовано, а орган, в якому знаходиться 
архівна реєстраційна справа, не уповнова-
жений виправляти такі помилки.
 Отже, якщо виправити помилку не-
судовим способом неможливо, необхідно 
звернутися до суду з заявою про встанов-
лення факту належності правовстановлюю-
чого документу.
 У заяві необхідно обов’язково вка-
зати якими доказами підтверджується той 
факт, що у правовстановлюючих доку-
ментах дійсно допущено помилку, а також 
обґрунтувати з яких причин неможливо ви-
правити помилку в інший спосіб, відмінний 
від судового.

ПОМИЛКУ У СВІДОЦТВІ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО – 
ВИПРАВИТИ МОЖЛИВО

 Часто трапляються випадки, коли при вчиненні будь-якого правочину 
чи то нотаріальної дії виявляють помилку у свідоцтві про право власності 
на житло, і не приймають таке свідоцтво, або ж самі власники виявляють 
помилки у своєму свідоцтві про право власності чи іншому правовстанов-
люючому документі. 

ФОТО-ПРИКЛАД

 Хмільник - наш дім! У ньому має бути чисто і затишно. Для цього, зви-
чайно ж, треба докласти зусиль і дбайливо попрацювати, як от вихованці 
Центру дитячої та юнацької творчості. 
 Юні та хазяйновиті хмільничани нещодавно вирішили впорядкува-
ти територію закладу: загорнули опале листя, очистили клумби від сухих 
квітів, позамітали доріжки. Енергійно працюючи на результат, кожен відчув 
свою відповідальність за благоустрій міста та стан довкілля. 
 Такі екологічні акції додають нам упевненості в тому, що працювати 
для міста  - перспективно і завжди результативно. 

ЗБІЛЬШЕНО РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 Управління праці та соціального захисту населення 
Хмільницької міської ради інформує, що Верховного Радою 
України 3 жовтня 2017 року ухвалено Закон України „Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 
пенсій” № 2148-VIII.
 Відповідно до цього Закону з 1 жовтня 2017 року передбачено 
підвищення розмірів державної соціальної допомоги, призначеної 
відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”. 
 Тож із урахуванням зазначених змін розмір державної 
соціальної допомоги з 01.10.2017 року становитиме: 
 для інвалідів з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на 
догляд – 2793,40 грн.; 
 для інвалідів з дитинства І групи підгрупи Б  з надбавкою на 
догляд – 2178,00 грн.; 
 для інвалідів з дитинства ІІ групи – 1452,00 грн.; для 
інвалідів з дитинства ІІІ групи – 1452,00 грн.;
 для дітей-інвалідів (без надбавки на догляд) – 1452,00 грн.;
 для дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на 
догляд – 2 442,40 грн.;
 для дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд – 
1729,40 грн.;
 для дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до18 років з надбавкою 
на догляд – 2793,40 грн.;
 для дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 
– 1904,90 грн.;
 За більш детальною інформацією просимо звертатися 
за адресою: м.Хмільник, 2-й  провул. Пушкіна, 8, Управління 
праці та соціального захисту населення міської ради,  
каб. 1 або за тел.: 2-33-72.

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

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


