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Конкурс на кращий 
благоустрій

«Хмільник - наш дім»

Було заплановано й успішно 
реалізовано ряд заходів для 
об’єднання місцевого суспільства 
в питаннях усвідомлення проблем 
ефективності споживання енергії, 
використання поновлювальних 
джерел енергії і зв’язків між енер-
госпоживанням та зміною клімату.

Розпочалися Дні сталої енергії 
флешмобом “Нехай Земля квітує 
всюди –  Планету збережи, мій дру-

же!”  Учасники об’єднуючого заходу 
зобразили перед адмінприміщенням 
міської ради символи Днів сталої 
енергії-2019 – «квадрат», що 
символізує енергоефективність, 
«коло»  – відновлювану енергію, 
«трикутник» – управління відходами.

Міський голова Сергій  Редчик 
дав коментар, в якому розповів про 
пріоритетні кроки міста Хмільника 
в напрямку енергоефективності.

До теми енергоефективності 
також долучилися учні шкіл та 
вихованці дошкільних навчаль-
них закладів. У школах міста 
транслювалися фільми, у дитя-
чих садочках – мультфільми про 
енергоефективність, екологію, 
протидію зміні клімату. Були 
проведені змістовні навчальні 
семінари і тренінги для представ-
ництва громадського активу. Зокре-

ма, було зорганізовано тренінг  на 
тему «Створення та функціонування 
об’єднань співвласників багаток-
вартирних будинків», що підвищив 
обізнаність громади в питан-
нях енергоощадного управління 
будинком у статусі  ОСББ.

Серед учнів шкіл міста відбувся 
тематичний конкурс малюнків. Його 
учасники – юні митці зосередже-
но проявили свій талант і натхнен-
но створили «галерею» яскравих 
робіт на тему енергоефективності 
й енергозбереження. Малюн-
ки дітей та обладнання для 
підзарядки гаджетів із сонячними 
батареями були доступними для 
перегляду жителями громади перед 
адмінприміщенням міської ради.
Найбільш креативні роботи учнів 
відібрані до переможного списку.

продовження на стор.2

Дні сталої енергії - 
для громади і довкілля

    • УГОДА МЕРІВ

Хмільник дотримав 
зобов’язання підписанта Уго-
ди мерів  щодо просування 
ініціатив ЄС  зі сталого енер-
гетичного розвитку. Упродовж 
14 – 17 травня   у рамках  Угоди 
мерів та за підтримки Асоціації 
«Енергоефективні міста України» 
на території Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної грома-
ди проходили Дні сталої енергії.

    • У ГРОМАДІ

Виконавчим комітетом Хмільницької 
міської ради оголошено конкурс 
“Хмільник – наш дім”. Конкурс прово-
диться в період з 1 травня по 1 вересня 
2019 року за номінаціями:

«Кращий благоустрій території» 
(конкурс серед підприємств, установ та 
організацій міста, інших суб’єктів господа-
рювання);

«Кращий двір» (конкурс серед багато-
поверхових будинків);

«Кращий благоустрій приватної 
садиби» (конкурс серед приватних 
будинковолодінь).

У кожній номінації визначається один 
переможець.

Об’єкти конкурсу оцінюються за такими 
основними критеріями:

–  Належний архітектурно-естетичний 
вигляд фасаду будівлі.

– Благоустрій власної та прилеглої 
території (наявність тротуарної плитки, 
належне утримання зелених насаджень, 
газонів та квітників).

–  Облаштування вивісок та зовнішнього 
освітлення.

–  Наявність та утримання місць 
відпочинку, лавок.

–  Наявність і стан дворового дитячого 
та спортивного майданчику.

–  Озеленення двору, наявність клумб, 
газонів  та інших насаджень.

–   Оригінальність оформлення садиби.
Заява довільної форми про участь у 

конкурсі подається до конкурсної комісії. 
До заяви додається коротка характеристи-
ка та фото об’єкту, який пропонується на 
конкурс.

Заяви приймаються від жителів міста, 
фізичних, юридичних осіб.

Конкурсна документація приймається 
до 1 вересня 2019 року включно за адре-
сою:  вул. Столярчука,10, м.Хмільник, 
Вінницька обл., 22000 (відділ житлово-
комунального господарства, каб.203, 
тел.: (2-00-90).

Переможці конкурсу нагороджують-
ся дипломом та отримують грошову ви-
нагороду.

Доступний геопортал
 містобудівного кадастру

Управління містобудування та архітектури Хмільницької міської ради інформує жителів 
міської об’єднаної територіальної громади про доступність відкритого геопорталу міста 
Хмільника http://82.207.23.188/geoportalmbk/ Ресурс містить інформацію про Генеральний план 
міста, зонінг, детальні плани, містобудівну документацію, топографічну основу, адресний план вулиць.

Геопортал містобудівного кадастру – це «дорожня карта» міста, що дозволяє  працювати з 
єдиною базою геопросторових даних системи містобудівного кадастру як управлінню містобудування 
та архітектури, так і іншим структурним підрозділам виконавчого комітету, комунальним службам, 
підприємствам міста.

Функціональні можливості відкритого геопорталу Хмільника забезпечують публікацію просторових 
даних, що змінюються на основі web-сервісів, дають можливість створювати нові шари даних та реда-
гувати їх. Крім того, функціонал інформаційного ресурсу дозволяє поєднувати шари з різних сервісів 
і геопорталів з перерахунком систем координат, вибором послідовності та прозорості шарів, надає 
доступ до даних користувача з будь-якого комп’ютера, створює тематичні карти і картограми, виконує 
геодезичні розрахунки на місцевості.

Проводиться 
прийом громадян

У рамках виконання Угоди про співробітництво між 
Хмільницькою міськрайонною філією Вінницького облас-
ного центру зайнятості та Хмільницькою міською радою у 
сфері зайнятості населення кожної другої та четвертої 
середи місяця у Центрі надання адміністративних 
послуг м.Хмільника (вул. Столярчука,10, приміщення 
Хмільницької міської ради) проводиться прийом 
громадян.

Хмільничани, які шукають роботу, можуть зверну-
тися за роз’ясненнями та консультаціями щодо умов 
та порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та 
обліку осіб, які шукають роботу, призначення допомоги 
по безробіттю, резервування часу у спеціалістів Центру 
зайнятості через сервіс «Електронна черга», надання 
профорієнтаційних послуг. 
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початок на стор.1
Кожну відповідальну спра-

ву належить підсумувати. Тож 
17 травня у Хмільницькій 
міській раді було урочисто 
підбито підсумки Днів сталої 
енергії. До зали засідань 
міської ради завітали 
представники громади – і 
дорослі, й поважні, й молоді.

Відкрив захід міський го-
лова Сергій Редчик, який под-
якував громаді за об’єднання 
намірів і зусиль, особливо 
молоді міста, щодо спільного 

усвідомлення проблем ощад-
ливого споживання енергії, 
використання поновлюва-
них джерел енергії і зв’язків 
між енергоспоживанням та 
зміною клімату, що допомо-
же заощадити енергетичні 
ресурси міста, країни та збе-
регти клімат і життя на Землі.

Начальник відділу про-
гнозування та залучен-
ня інвестицій управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради 
Оксана Бугаєва зазначила 

про те, що в місті впроваджена 
система моніторингу спожи-
вання енергоносіїв у бюджет-
них установах та комуналь-
них підприємствах, а також на 
стадії завершення перебуває 
розроблення Плану Дій Ста-
лого Енергетичного Розвит-
ку та Клімату м.Хмільника 
на період до 2030 року.

Відбулося нагородження 
переможців за підсумками 
проведення конкурсу 
малюнків,  відзначення под-
яками колективів бюджетних 

установ, які мають найкращі 
показники щодо ощадно-
го та ефективного викори-
стання енергоресурсів у 
бюджетних установах.

Майстер виробничо-
го навчання  Вінницького 
міжрегіонального вищого 
професійного училища Леонід 
Примчук, на запрошення 
Хмільницької мерії, провів 
демонстрацію генератора 
Джона Бедіні. Цей пристрій 
виробляє електроенергію. 
Його електродвигун рухається 

за допомогою механічної, а 
не електричної сили. Тож усі 
із захопленням спостерігали 
за роботою цього пристрою, 
охоче задавали питан-
ня й отримували відповіді.

Висловлюємо щиру 
вдячність усім, хто 
взяв активну участь у 
загальноміському заході 
«Дні сталої енергії в місті 
Хмільнику» та сподіваємося 
на суспільну активність 
у рамках виконання 
зобов’язань Угоди мерів.

    • КУРОРТ ХМІЛЬНИК

 Про SMART-
с п е ц і а л і з а ц і ю 
як новий прин-
цип Стратегії 
регіонального роз-
витку та напрацю-
вання пропозицій 
курортних закладів 
до документа  на 
новий програмний 
період 2021-2027 
роки обговорювали 
7 травня під час на-
ради міського голо-
ви Сергія Редчика 
із керівниками оздо-
ровниць міста.

Д е р ж а в н и й 
статус курорту 
Хмільник створює 
конкурентну пере-
вагу при визначенні 
цілей Стратегії 
регіонального роз-
витку області. Тож 
очільники міських 

оздоровниць погод-
жено домовилися 
співпрацювати в 
питанні формування 
стратегічних цілей і 
завдань із урахуван-
ням конкурентних 
переваг курорту на 
засадах SMART-
с п е ц і а л і з а ц і ї . 

Це дозволить у 
перспективі спря-
мувати місцеві та 
державні ресурси, а 
також за можливості 
залучити кошти ЄС 
для продуктивного 
оздоровчого  роз-
витку території.

Перед учасни-

ками наради висту-
пив експерт ЮНІДО, 
регіональний ко-
ординатор Центру 
ресурсоефективно-
го і чистого вироб-
ництва  у Вінницькій 
області Редчик 
Валерій Миколайо-
вич. Він розповів про 

елементи SMART 
- с п е ц і а л і з а ц і ї , 
окреслив алго-
ритм дій та завдань 
для напрацюван-
ня пропозицій  до 
проекту обласної 
Стратегії розвит-
ку із урахуванням 
спрямувань на 

інноваційний роз-
виток курортної 
с к л а д о в о ї 
Хмільника.

Маючи спільне 
об’єднуюче бачен-
ня розвитку курор-
ту, керівники оздо-
ровниць вирішили 
делегувати своїх 

представників до 
керівного комітету  
для напрацюван-
ня пропозицій до 
обласної Стратегії. 
23 травня відбулося 
перше засідання 
робочої групи за 
участі делегованих 
представників са-
наторно-курортних 
закладів. 

На засіданні 
визначилися із ос-
новними завдання-
ми, що необхідно  
виконати для роз-
витку курорту із 
урахуванням клю-
чових національних, 
р е г і о н а л ь н и х 
та місцевих 
пріоритетів, викликів 
та переваг курорту. 

Обговорили ідеї стратегічного планування 
курорту на засадах SMART-спеціалізації

Уже до кінця 2025 року Україна зобов’язана максимально наблизити своє законодавство до директив та положень 
ЄС, у тому числі з питань стратегічного планування. Відповідною нормативно-правовою базою визначено впро-
вадження SMART-спеціалізації у регіональних стратегіях. Це сприятиме підвищенню інвестиційної активності та 
конкурентоспроможності територій. На обласному рівні напрацьовують проект  Стратегії регіонального розвитку 
на період 2021-2027 роки з урахуванням принципів SMART-спеціалізації, що передбачає визначення окремих стратегічних 
цілей та завдань із розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал із урахуванням конку-
рентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки на більш ефективні.  
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    • У ВИКОНКОМІ

Про пріоритетність підготовки 
житлово-комунального сектора 
міста та об’єктів соціального при-
значення Хмільницької міської 
ОТГ до роботи в осінньо-зимовий 
період 2019-2020 років йшлося 23 
травня на засіданні виконавчого 
комітету міської ради.   

Щоб максимально збалансува-
ти зусилля усіх структур та галузей 
у питанні забезпечення належного 
функціонування інфраструктури міста 
в осінньо-зимовий період, завчасно 
попередити можливе виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного ха-
рактеру, виконавчий комітет міської 
ради уповноважив відповідальних 
посадових осіб проаналізувати робо-
ту господарського комплексу міста за 
минулорічний період та вжити заходів 
щодо їх усунення до 1 липня 2019 
року.

Цим рішенням також утворено 
оперативний штаб із підготовки житло-
во-комунального господарства міста 
до роботи в осінньо-зимовий період, 
до складу якого увійшли посадовці 
міської ради та Соколівського  старо-

стинського округу, керівники кому-
нальних та енергетичних структур, 
представники управління «Держпрод-
споживслужби», інспекції Держенер-
гонагляду.

Виконком затвердив основні за-
ходи з підготовки господарського 
комплексу міста до роботи в осінньо-
зимовий період, скерувавши  суб’єктів 
господарювання до відповідального 
виконання завдань та доручень. При 
цьому  міськвиконком поклав персо-
нальну відповідальність за здійснення 
комплексу заходів щодо підготовки до 
роботи в осінньо-зимовий період на 
керівників підприємств, організацій, 
бюджетних установ, суб’єктів 
господарської діяльності.

Зокрема, управлінню житло-
во-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради  
доручено організувати та контролюва-
ти виконання заходів підприємствами 
житлово-комунального господарства 
та установами міста.

Згідно з рішенням виконкому 
КП «Хмільницька ЖЕК»  потрібно 
до 15.09.2019 року подбати про 

підготовку житла, що перебуває 
на балансі та обслуговуванні 
підприємства, до зими, у першу чер-
гу подбати про покрівлі житлових 
будинків, належний технічний стан 
внутрішньобудинкових інженерних 
мереж та систем, перевірити 
димовентиляційні канали квартир 
житлових будинків для забезпечення 
надійності та безпечної експлуатації 
індивідуального опалення, здійснити 
заміну та ремонт запірної армату-
ри, частин трубопроводів, засклення 
вікон (під’їзди, горища, підвали) та 
ремонт вхідних дверей будинків, за-
готовити запаси запірної арматури, 
труб, скла, шиферу, руберойду на ви-
падок непередбачених та аварійних 
ситуацій для виконання робіт з ремон-
ту та утримання житлового фонду.

КП «Хмільниккомунсервіс» до 
01.10.2019 року необхідно забезпечи-
ти запас протиожеледних матеріалів, 
паливно-мастильних матеріалів та 
підготовку спеціальної техніки для 
прибирання снігу, автотранспор-
ту для виконання робіт з утриман-
ня автомобільних доріг, вулиць та 

тротуарів в осінньо-зимовий період.
КП “Хмільникводоканал” до 

01.10.2019 року належить забезпечи-
ти виконання заходів щодо підготовки 
водопровідних станцій І-ІІІ підйомів, 
очисних споруд каналізації та 
каналізаційних насосних станцій, на-
сосного обладнання, закритих транс-
форматорних підстанцій, інженерних 
комунікацій до роботи в осінньо-
зимовий період, відновити покриття 
на місцях пошкодження вулично-
дорожньої  полотна  під час виконан-
ня ремонтних робіт  та  інженерних 
мереж.

Управлінню освіти міської ради 
слід контролювати заходи щодо за-
безпечення безперебійної роботи на-
вчально-виховних закладів в осінньо-
зимовому періоді 2019-2020рр.

Керівникам комунальних 
підприємств,  управлінню освіти 
міської ради, управлінню праці та 
соціального захисту населення 
міської ради необхідно буде щомісяця 
інформувати виконком міської ради 
про стан підготовки їхніх структур до 
роботи в осінньо-зимовий період.

Як господарювати в осінньо-зимовий період 

    • У МІСЬКІЙ РАДІ

Відбулася позачергова 62 сесія  
    27 травня відбулася 62 позачерго-
ва сесія міської ради 7 скликання, яку 
провів міський голова Сергій  Редчик. 
    На початок пленарного засідання 
зареєструвалися 20  депутатів.
    Перед початком засідання міський 
голова від імені депутатського корпу-
су міської ради привітав депутатів, які 
нещодавно відзначили свої дні народ-
ження. 

У ході роботи сесії міської ради 
місцеві обранці розглянули чотири 
планових питання порядку денного.
    З метою покращення умов медич-
ного обслуговування жителів міста 
Хмільника та Хмільницького рай-
ону, а саме комп’ютеризації робо-
чих місць лікарів для роботи через 
електронну медичну інформаційну 
систему, депутатським корпусом 
підтримано рішення про безоплатну 
передачу персональних комп’ютерів із 
багатофункціональними пристроями 
на баланс КНП «Хмільницька ЦРЛ».
    Два рішення стосувалися внесення 
змін та доповнень до чинних міських  
програм: Програми регулювання зе-
мельних відносин та управління ко-
мунальною власністю у Хмільницькій 
міській об’єднаній територіальній 
громаді на 2017-2020 роки та Програ-
ми сприяння розвитку місцевого само-
врядування та партнерських відносин 
у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-
2021 роки.

Після тривалої дискусії волеви-
явленням більшості від депутатсь-
кого складу затверджено рішення 
щодо внесення змін до бюджету 
територіальної громади на 2019 рік. 

Рішення передбачало збільшення 
і зменшення бюджетних призначень у 
різних сферах, а саме: екології та при-
родних ресурсів, благоустрою населе-
них пунктів. 

Окремим пунктом уточне-
но бюджетні призначення для 
компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 
на міжміських внутрішньо обласних  
маршрутах загального користування.  
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АКТУАЛЬНО4

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 ГРУШКО Василь Пилипович (01.06)
 міський голова 6 скликання
 ДЕНИСЮК Лілія Аркадіївна (01.06)
 начальник відділу статистики у Хмільницькому районі
 ЗАГІКА Володимир Михайлович (03.06)
 заступник міського голови з питань діяльності 
 виконавчих органів міської ради
 ТРОФИМИШИНА Катерина Костянтинівна (03.06)
 державний реєстратор речових прав на нерухоме 
 майно реєстраційного відділу міської ради 
 ПУХКА Леся Миколаївна (03.06)
 головний спеціаліст відділу ведення реєстру  
 територіальної громади міської ради
 ПОБЕРЕЖНА Олена Миколаївна (06.06) 
 головний спеціаліст відділу ведення Державного  
 реєстру виборців міської ради
 РИХЛЕЦЬКА Любов Вікторівна (08.06)
 провідний спеціаліст сектору опрацювання заяв та 
 документів і прийняття рішень відділу адресних  
 соціальних допомог і компенсацій управіління 
 праці та соціального захисту населення міської ради
 ОХРІМЕНКО Андрій Петрович (11.06) 
 військовий комісар Хмільницького ОРВК
 КИЄНКО Галина Григорівна (15.06)
 завідувач сектору комунальної власності управління   
 житлово-комунального господарства та комунальної 
 власності міської ради 
 СТУКАН Віктор Євграфович (18.06)
 скульптор, Заслужений художник України
 НЕЧКО Олександр Васильович (22.06)
 начальник Хмільницького районного сектору Головного  
 управління ДСНС України у Вінницькій області
 ДОЛІН Олег Юрійович (29.06)
 депутат Хмільницької міської ради 7 скликання
 ПОДОЛЬСЬКИЙ Леонід Іванович (29.06)
 депутат Хмільницької міської ради 7 скликання

Із 1 травня  розпочався  літній се-
зон надання субсидій.  Управління 
праці та соціального захисту населення 
міської ради надає відповіді на запи-
тання, що  найбільш цікавлять  жителів 
Хмільницької громади.  

1. Чи потрібно у травні повторно 
звертатися з документами?

Усім чинним субсидіантам, які не ма-
тимуть заборгованості за «коммуналку», 
у травні автоматично перепризначать 
субсидію на новий період. Із травня її ви-
даватимуть готівкою: пенсіонерам на 
пенсійну картку чи через Укрпошту, усім, 
хто ще не на пенсії – через Ощадбанк. 

Тим, хто матиме борги, буде 
запропоновано перейти на 
безготівкову монетизацію субсидій.

2. Кому потрібно повторно зверну-
тися з документами? 

Повторно із Заявою та Декларацією 
про доходи потрібно звернутися лише тим, 
чиї справи розглядала Комісія, орендарям 
житла та внутрішньо переміщеним особам, 
тим домогосподарствам, в яких із жовтня 
2018 року відбулися зміни в складі сім’ї. 

Повторно з документами необхідно буде 
звернутися також сім’ям, яким субсидію було 
призначено не на всіх зареєстрованих, а 
фактично проживаючих в помешканні осіб, 
та сім’ям, де є непрацюючі люди працез-
датного віку, в яких або відсутні доходи, або 
вони менші мінімальної заробітної плати.

Літню субсидію розраховувати-
муть на основі доходів громадян, от-
риманих у 3-4 кварталах 2018 року. 

3. Чи можуть призначити субсидію 
на наступний період  якщо є борг?

Важливо, щоб станом на травень 
не було простроченої понад місяць 
заборгованості за оплату комунальних по-
слуг, тобто послуг, спожитих у березні. Бор-
ги за квітневу комуналку не братимуться до 

уваги при перепризначенні субсидії у травні. 
Також управліннями соціального 

захисту населення не братимуть-
ся до уваги незаконні донара-
хування в платіжках споживачів 
додаткових обсягів природного газу за при-
ведення до так званих стандартних умов.

Окрім того, не враховуватимуть 
заборгованість, яка виникла у зв’язку з тим, 
що надавач послуги не уклав договору з 
Ощадбанком для перерахування сум житло-
вих субсидій у грошовій безготівковій формі.

Тим, хто матиме борги, після їх по-
гашення або укладення договору 
реструктуризації потрібно буде звер-
нутися із Заявою та Декларацією 
про доходи в управління соцзахисту. 

4. Чи буде монетизація пільг?
Монетизація пільг стартує з жов-

тня 2019 року. Вона відбуватиметься 
за зразком безготівкової монетизації 
субсидій через Ощадбанк. 

Тим пільговикам, які бажають отриму-
вати свою пільгу готівкою, восени потрібно 
буде звернутися в управління соцзахисту, 
написати відповідну заяву і надати реквізити 
банківського рахунку в Ощадбанку. Після 
цього пільгу виплачуватимуть готівкою. 

5. Чи потрібно у жовтні іти 
в управління соцзхаисту, щоб 
оформити субсидію на зиму?

Якщо у травні субсидію буде перепри-
значено на новий період – 2019-2020рр – 
у жовтні її розмір на опалювальний сезон 
розрахують автоматично. До уваги бра-
тимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року. 

Безробітні, які не стояли в цей час 
на обліку в Центрі зайнятості, матимуть 
право на зимову субсидію на умовах 
сплати ЄСВ (22% від мінімалки - 918,06 
грн.) за будь-які три місяці цього періоду. 
Безробітні в селі мають право на допо-
могу без сплати ЄСВ за рішенням комісії. 

5 запитань про житлові субсидії
Із 1 травня 2019 року на-

був чинності Закон “Про 
житлово-комунальні послу-
ги”, який передбачає низку 
важливих нововведень для 
споживачів та виконавців 
житлово-комунальних послуг.  

Зокрема, Закон суттєво 
змінює підходи до ринку на-
дання та споживання житлово-
комунальних послуг, а, отже, 
– установлює чіткі механізми 
взаємодії між споживача-
ми та виконавцями послуг.

Однією з новацій є те, що в 
Законі чітко визначено види жит-
лово-комунальних послуг, які мо-
жуть бути отримані споживачами. 
Їх всього дві: житлова послуга — 
послуга з управління багатоквар-
тирним будинком та  комунальні 
послуги, що включають в 
себе послуги з постачання та 
розподілу природного газу, поста-
чання та розподілу електричної 
енергії, постачання теплової 
енергії, постачання гарячої 
води, централізованого водо-
постачання, централізованого 
водовідведення, поводжен-
ня з побутовими відходами.

Законодавчо вступили в силу 
нові моделі організації договірних 
відносин щодо надання комуналь-
них послуг. Відтепер існуватиме 
три моделі організації договірних 
відносин щодо надання кому-
нальних послуг: індивідуальний 
договір, колективний договір, 
договір з ОСББ як колектив-

ним споживачем. Обирати, за 
якою моделлю укладати догово-
ри, – право самих співвласників 
багатоквартирного будинку.

Починаючи від 1 травня 
2019 року, споживачам дається 
рік, щоб укласти індивідуальні 
чи колективні договори з по-
стачальниками послуг, однак 
поки що все залишається без 
змін, оскільки відсутні типові 
договори для укладання.

У разі непогашення в повному 
обсязі заборгованості за спожиті 
комунальні послуги протягом 30 
днів з дня отримання спожива-
чем попередження від виконав-
ця, виконавець комунальної по-
слуги має право обмежити або 
припинити надання відповідної 
комунальної послуги її спожи-
вачу незалежно від обраної 
моделі організації договірних 
відносин, крім послуг з поста-
чання та розподілу електричної 
енергії та природного газу.

У разі несвоєчасної опла-
ти «комуналки» споживач 
зобов’язаний сплатити пеню в 
розмірі, встановленому в договорі, 
але не вище 0,01% суми бор-
гу за кожен день прострочення.

Загальний розмір сплаченої 
пені не може перевищувати 
100% загальної суми боргу. На-
рахування пені починається з 
першого робочого дня, наступ-
ного за останнім днем гранич-
ного строку внесення плати за 
житлово-комунальні послуги.

Нововведення 
у комунальній сфері

    • ВАКАНСІЯ

Управління освіти 
Хмільницької міської ради 
оголошує про проведення 
конкурсу на вакантну по-
саду вчителя-дефектоло-
га Комунальної установи 
“Інклюзивно-ресурсний 
центр” Хмільницької міської 
ради.

Найменування закла-
ду: Комунальна устано-
ва «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Хмільницької міської 
ради (далі – ІРЦ).

Місцезнаходження ІРЦ: 
22000, Вінницька область, м. 
Хмільник, вул. Небесної Сотні, 
12.

Найменування посади:   
вчитель-дефектолог.

Кваліфікаційні вимоги до 
претендентів на посаду:

– вища педагогічна освіта 
не нижче ступеня магістра 
або освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст за 
спеціальністю «Дефектологія» 
або «Корекційна педагогіка»;

– стаж роботи за фахом не 
менше трьох років.

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

– заява про участь у 
конкурсі довільної форми;

–  особовий листок із 
обліку кадрів з 2 фотокартка-
ми 3×4 см, автобіографією та 
резюме;

– копії документів про 
вищу освіту (наукові ступені 
та інші відзнаки);

– копії паспорта та 
ідентифікаційного коду, 
засвідчені претендентом;

– письмова згода на об-
робку персональних даних;

– копія трудової книжки 
всі заповнені сторінки (у разі 
наявності);

– довідка про наявність 
або відсутність судимості;

– медична довідка вста-
новленого зразка;

–   довідка про наявність/
відсутність застосованого 
дисциплінарного стягнення за 
термін  12 місяців, що переду-
ють конкурсному відбору, яка 
надана керівником установи 
(організації), де працював чи 
працює на момент конкурсно-
го відбору претендент.

Документи подають-
ся в управління освіти 
Хмільницької міської ради 
до 14 червня 2019 року.

Дата та місце проведення 
конкурсного відбору:

Засідання конкурсної 
комісії відбудеться о 12:00 
год.  17 червня  2019 року в 
управлінні освіти Хмільницької 
міської ради, що знаходиться 
за адресою: м. Хмільник, вул. 
Шевченка, 3

Конкурсний відбір 
передбачає проведення 
співбесіди.

Співбесіда проводиться 
з метою оцінки відповідності 
досвіду, досягнень, 
компетенції, особистих яко-
стей вимогам до професійної 
компетентності претендента 
та до відповідних посадових 
обов’язків.

Прізвище, ім’я, по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає довідкову інформацію 
про проведення конкурсного 
відбору: 

Мурзановська Наталія 
Миколаївна, головний 
спеціаліст управління освіти 
Хмільницької міської ради, 
тел.  (04338) 2-26-32, е-mail: 
nmurzanovskaya_nataliya@
ukr.net.

 Конкурс на посаду вчителя-дефектолога 
КУ “Інклюзивно-ресурсний центр” 

Хмільницької міської ради


