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  №10 жовтень 2018р. Інформаційний бюлетень міської ради

7 грудня 2018 року о 15.00 год. у залі засідань міської ради 
(2 поверх) відбудуться громадські слухання з порядком денним: 
«Про звіт міського голови перед територіальною громадою міста 
про роботу міського голови, міської ради та її виконавчих органів 
за період із листопада 2017 року по листопад 2018 року».

ДО ХМІЛЬНИКА - ІЗ КАНЦЕЛЯРІЇ 
ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬЩІ 

19 жовтня 2018 року, у 
рамках Акції допомоги поля-
кам на Сході, до Хмільника 
приїздила представницька 
делегація з канцелярії Пре-
зидента Польщі Анджея 
Дуди, очолювана міністром 
Адамом Квятковским.

У складі делегації та-
кож були: Казімєж Куберскі 
– директор Офісу співпраці
з Полонією і поляками за
кордоном у Канцелярії Пре-
зидента Республіки Польщі,
представники Канцелярії з
Вінницького Генерального
Консульства Республіки Поль-
ща на чолі Генеральним Кон-
сулом Даміаном Чарчіньским,
Віце Консули - Агнєшка Гу-
ральска та Аліція Зигула.

Від імені територіальної 
громади міста іноземних го-
стей радо зустріли міський 
голова Сергій Редчик, голо-
ва  громадської організації 
«Хмільницька міська Спілка 
поляків ім. В.Реймонта» 
Євгенія Брильянт, настоя-
тель Костелу Пресвятої Трійці   
о. Олександр та помічник на-
стоятеля  о. Валентин, а також 
учні, вчителі польської шко-
ли, представники громади.

Після привітань та 
офіційного знайомства учас-

ники зустрічі поклали квіти 
і запалили лампадки біля 
пам’ятних дошок Яну Ігнацію 
Падаревському та Папі 
Римському Яну Павлу ІІ, уста-
новлених на будівлі Костелу.

Гості розповіли про те, 
що побували  в селі Курилівці 
Хмільницького району, 
відвідали могилу матері Я.І. 
Падаревського – першо-
го прем’єра і творця історії 
польської незалежності, адже 
цей рік присвячений 100-річчю 
незалежності Польщі.

У приміщенні Костелу 
відбулася зустріч делегації 
з представниками Спілки 
поляків  і прихожан Костелу. 
Очільниця Спілки поляків пані 
Євгенія Брильянт розповіла 
про діяльність громадської 
організації, історію її станов-
лення та запросила на кон-
церт за участі учнів школи 
польської мови при Спілці.

До високоповажної 
делегації, гостей та запро-
шених за нагоди звернув-
ся міський голова Сергій 
Редчик. Сергій Борисович 
подякував президентській 
канцелярії за послідовну 
увагу і доброчинну допомо-
гу хмільничанам польсько-
го походження. При цьому 

керівник міста висловив пере-
конання у подальшій спільній 
реалізації ініціативних справ, 
заснованих на взаємній 
довірі, громадській активності 
та двосторонній співпраці.

Також до учасників зустрічі 
звернулися: Генеральний 
Консул Даміан Чарчіньский 

та  міністр Адам Квятковский, 
який презентував  подарун-
ки всім присутнім дітям та 
передав гуманітарну допо-
могу для поляків Хмільника.

Після перебування в 
Костелі учасники делегації 
відвідали хмільничанку 
пані Антоніну Вітвіцьку та 

завітали до  міської Спілки 
поляків, де оглянули класи, 
навчальне обладнання та 
поспілкувалися про потреби.

Завершилася зустріч 
теплими спогадами про 
перебування у Хмільнику, 
що збережуться у запи-
сах Книги почесних гостей.

ПАРТНЕРСТВО

Це головним чином підтверджує 
наміри міської ради добровільно 
приєднати до міста Хмільника 
Соколівську сільську територіальну 
громаду Хмільницького району. Схва-
леним проектом рішенням, зокре-
ма, пропонується затвердити план 
організаційних заходів, що необхідно 
виконати після територіального 

приєднання. Зокрема, це – прове-
дення  розрахунків обсягу доходів і 
видатків міста; моніторингу закладів, 
що утримуються коштом міського 
бюджету, а також майна, активів та 
зобов’язань територіальної грома-
ди міста; аналіз стану, потреб, на-
дання пропозицій щодо розміщення 
органів місцевого самоврядування та 

державних органів на території гро-
мади, що приєднується; пропозицій 
щодо мережі підприємств та установ 
для надання публічних послуг, зокре-
ма у сфері освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту, житло-
во-комунального господарства тощо.

У схваленому проекті рішення 
зазначається, про те, що це рішення 

вводиться в дію через п’ять днів після 
набрання чинності розпорядженням 
Кабінету Міністрів України, яким бу-
дуть внесені зміни до перспективного 
плану формування територій громад 
Вінницької області на підставі рішення 
Вінницької обласної ради «Про проект 
перспективного плану формування 
територій громад Вінницької області».

СХВАЛЕНО ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО 

ПРИЄДНАННЯ

НА ПЕРСПЕКТИВУ

23 жовтня 2018  року на 53 сесії міської ради 7 скликання 
поіменним голосуванням схвалено проект рішення про добровільне 
приєднання Соколівської сільської територіальної громади 
Хмільницького району Вінницької області до територіальної грома-
ди міста обласного значення Хмільник Вінницької області.
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ДО ЕФЕКТИВНОГО 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

І. Хмільник долучився 
до європейської ініціативи 
«Угода мерів щодо Клімату 
та Енергії». Такий правочин 
засвідчив  про те, що місто 
підтримує стратегію стало-
го енергетичного розвитку 
відповідно до європейських 
стандартів і вимог Директив 
Європейського Союзу.

 Підписавши Угоду Мерів 
щодо Клімату та Енергії, 
місто  зобов’язується 
зменшувати викиди ву-
глецю на своїй території 
на 30% до 2030 року 
шляхом підвищення 
е н е р г о е ф е к т и в н о с т і 
та росту використання 
відновлювальних дже-
рел енергії, підвищувати 
стійкість до змін клімату шля-
хом адаптації, обмінюватись 
баченням, досягнутими ре-
зультатами, напрацюван-
нями та досвідом з іншими 
місцевими та регіональними 
органами влади в рамках 
ЄС та поза його межами.

ІІ. Проведено комплекс 
навчальних семінарів з пи-
тань впровадження енерго-
менеджменту в бюджетних 
установах міста.

Проведені  навчання та 
підвищення кваліфікації у 
сфері енергоефективності, 
навчання по розробці та на-
писанню Плану дій стало-
го енергетичного розвитку 
та клімату, впровадженню 
енергосервісу по  ЕСКО-до-
говорах, які відбувалися  в 
м.Києві, Тернополі, Вінниці.  
Переймали досвід Норвегії, 
Польщі, де міста ділилися 
практичними досягненнями 
у сфері енергоефективності. 

ІІІ. У бюджетних уста-
новах міста впровадже-
но  щоденний моніторинг 
споживання енергоносіїв. 
Спочатку моніторинг прово-
дився у паперовому вигляді, 
потім усі бюджетні установи 
міста перейшли на систему 
енергомоніторингу «Енер-
гобаланс». Ця система 
дозволяє:

- автоматизувати проце-
дуру подачі та аналізу спо-
живання енергоносіїв в усіх 
закладах та на усіх об'єктах, 
які  підлягають моніторингу;

- автоматично виявля-
ти аномальні витрати, на 
графіку можна спостерігати 
криву, яка буде вказувати на 
те, що була різка перевитра-
та води, світла чи газу;

- подавати достовірну
інформацію;

- дисциплінувати пер-
сонал та відвідувачів (ви-
микати світло, коли його не 
потрібно використовувати, 
закривати вікна).

ІV.  Проведено енергоа-
удит  будівель  бюджетних 
установ за 2017 рік. За ре-
зультатами таких досліджень 
виготовлені кольорові пла-
кати з визначеними кла-
сами енергоефективності. 
У більшості будівель клас 
енергоефективності да-
леко нижчий класу «А», 

що вказує на необхідність 
раціонального використан-
ня енергоресурсів, прове-
дення термомодернізації 
будівель, виховання 
ощадної поведінки персона-
лу та відвідувачів.

V. У місті проведе-
но Дні сталої енергії. До 
участі в заході долучила-
ся загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. №2 м.Хмільника, 
провівши відкритий урок 
на тему: «Хмільник – за 
ефективне використання та 
збереження енергії». Учні 
зробили висновки, що за 
допомогою простих правил, 
а саме: вимикати світло, 
електроприлади, виходячи 
з кімнати, зачиняти вікна, 
двері, правильно викори-
стовувати провітрювання 
кімнати, економно вико-
ристовувати воду –  мож-
на зменшити споживан-
ня енергії на 8-10%. У 
школах міста проводяться 
роз’яснювальні та практичні 
заходи серед учнів щодо 
ощадного та ефективного 
використання енергії та по-
передження зміни клімату.

VІ. На офіційному веб-
сайті міста розміщено банер 
«Енергоефективність», де 
можна знайти нормативно-
правові акти України, розпо-
рядження міського голови, 
дописи по місті Хмільнику 
щодо заходів із енергетич-
ного менеджменту.

VІІ. Відповідно до роз-
порядження міського голо-
ви створена робоча група з 
розробки Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та 
клімату до 2030 року. Робо-
ча група має забезпечити 
збір необхідних матеріалів 
та інформації за 5 останніх 
років щодо споживання 
енергетичних ресурсів у 
найважливіших секторах 
міста для визначення ба-
зового кадастру викидів, 
розробити План дій до 
2030 року щодо зменшення 
викидів вуглецю на 30 % на 
території міста Хмільника .

VІІІ. Діяльність про-
екту «Угода мерів щодо 
Клімату та Енергії» на 
регіональному рівні 
забезпечує та координує 
роботу по написанню Пла-
ну дій сталого енергетично-
го розвитку національний 
експерт України – Оксана 
Кисіль. 

Проведення усіх заходів 
з енергоефективності спря-
мовано на збереження при-
родних ресурсів та сировини, 
енергетичну незалежність 
України, сталий розви-
ток енергії, запобігання 
зміні клімату, впроваджен-
ня відновлювальних дже-
рел енергії, формування  
свідомого ставлення до 
необхідності підвищення 
енергоефективності, ви-
ховання високої культури  
ставлення до збереження 
природних ресурсів та сиро-
вини.

НА СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РОБОТА В РАДІ

Відбулася 53 сесія міської ради 7 скликан-
ня, яку провів міський голова Сергій  Редчик. 

На початок пленарного засідання було 
зареєстровано: 19 жовтня - 22   депутата, 
23 жовтня -  24 депутата. Загалом місцеві 
обранці розглянули 83 планові питан-
ня та 19 питань порядку денного "Різне".

Для інформування депутатів про надан-
ня допомоги лікарськими препаратами та 
закупівлю ліків КУ «Хмільницька «ЦРЛ» за кош-
ти, що були виділені з бюджету міста, запро-
шувалися керівники КУ «Хмільницька «ЦРЛ» та 
КУ «Хмільницький районний медичний  центр 
первинної  медико-санітарної допомоги». Однак 
заслуховування питання відкладалося, оскільки  
головний лікар КУ «Хмільницька «ЦРЛ» Василь 
Залецький неодноразово не з’являвся на сесії 
міської ради. Проігнорував головний лікар запро-
шення депутатів прибути на сесію і цього разу. 
Для інформування щодо використання коштів 
міського бюджету очільник лікарні направив в.о. 
заступника головного лікаря КУ «Хмільницька 
«ЦРЛ» Івана Максименка та завідуючу 
педіатричним відділенням КУ «Хмільницька 
«ЦРЛ» Ніну Шумигору. Проте, не на всі пи-
тання депутати отримали вичерпні відповіді.

Від КУ «Хмільницький районний медич-
ний центр первинної медико-санітарної до-
помоги» депутатський корпус поінформувала 
заступник директора Ірина Євтодій. 

У рамках роботи сесії депутати повернули-
ся до розгляду першого питання і, окрім того, 
що взяли інформації доповідачів до відома, 
доповнили рішення ще  такими пунктами:

- запросити, за дорученням депутатів
Хмільницької міської ради 7 скликання, на на-
ступну сесію міської ради головного лікаря КУ 
«Хмільницька «ЦРЛ»  Залецького В.А. для надан-
ня повної та вичерпної інформації щодо викори-
стання коштів міського бюджету за призначенням;

- висловити недовіру головному лікарю
КУ «Хмільницька «ЦРЛ»  Залецькому В.А. за: 
неодноразове ігнорування вимог депутатів 
Хмільницької міської ради 7 скликання щодо 
надання офіційних роз'яснень з питань, 
віднесених до його компетенції; порушення 
ст.ст.11-15,18,19 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», а відповідно і права 
депутатів Хмільницької міської ради 7 скликан-
ня щодо здійснення депутатських повноважень; 
безвідповідальний підхід до ухвалення кадро-
вих та управлінських рішень, які спричиняють 
негативний суспільний резонанс у м. Хмільнику.

Депутати одноголосно підтримали про-
ект рішення «Про добровільне приєднання 
Соколівської сільської територіальної громади 
Хмільницького району Вінницької області до 
територіальної громади міста обласного значен-
ня Хмільник Вінницької області». Таке ж рішення 
ухвалила й Соколівська сільська рада. Обидва 
рішення подані до Вінницької обласної державної 
адміністрації для надання висновку щодо їх 
відповідності  Конституції та законам України. 

Одним із рішень місцеві обранці уповнова-
жили міського голову на укладення контрактів 
із керівниками закладів дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти міста Хмільника.

Підтримано проекти рішень  про  звернення 
депутатів Хмільницької міської ради до Верховної 
Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного 
пакету докорінних перетворень та про вшануван-
ня пам’яті Героїв національно-визвольних зма-
гань, запропонованих депутатом Хмільницької 
міської ради Олександром Поліщуком.

Проект рішення «Про скасування рішення 
виконавчого комітету Хмільницької міської 
ради від 22.06.2018 р. №253“Про проведення 
конкурсу з призначення управителя багаток-
вартирного будинку” та здійснення необхідних 
заходів щодо негайного врегулювання ситуації, 
стосовно управління спільним майном у ба-
гатоквартирних будинках м. Хмільника», за-
пропонований депутатом Юрієм Кондратов-
цем, не отримав підтримки та був відхилений.

Було затверджено ряд Програм на 2019-2021 
роки: Програму розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою міста Хмільника, 
Міську програму розвитку культури та духовного 

відродження у м. Хмільнику, Програму розвитку 
освіти міста Хмільника, Комплексну програму за-
хисту населення і територій м. Хмільника у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, 
Програму сприяння розвитку місцевого самовря-
дування та партнерських відносин у м. Хмільнику, 
Програму розвитку фізичної культури і спорту у 
місті Хмільнику, Програму підтримки сім'ї, дітей 
та молоді, запобігання домашньому насильству, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
та чоловіків та попередження торгівлі людьми 
м. Хмільника та Порядки використання коштів 
міського бюджету на окремі міські програми.

Депутати затвердили перелік об’єктів 
комунальної власності територіальної громади 
міста Хмільника, що підлягають приватизації 
у 2018 році та стартові ціни на такі об’єкти 
приватизації: будівлю колишнього кінотеатру 
по проспекту Свободи, 21, будівлі котельні 
та споруди по вул. Літописна, 21 та будівлі і 
споруди по вул. Літописна, 37. Також нада-
но згоду на прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста Хмільника із 
спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області цілісного 
майнового комплексу Хмільницького рай-
онного структурного підрозділу комуналь-
ного підприємства «Вінницьке обласне 
об’єднане бюро технічної інвентаризації».  

Окремі рішення стосувалися внесення змін 
до чинних міських програм: Програми забез-
печення населення міста якісною питною во-
дою на 2013-2020 рр., Програми регулювання 
земельних відносин та управління комуналь-
ною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 
роки, Програми утримання дорожнього госпо-
дарства міста Хмільника на 2018-2020 рр., 
Програми розвитку житлово-комунального го-
сподарства та благоустрою міста Хмільника 
на 2018 рік, Міської програми  розвитку освіти 
міста Хмільника на 2016-2018 роки, Про-
грами поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки м. Хмільника та об’єктів усіх форм 
власності, розвитку інфраструктури оперативно-
рятувальної служби м. Хмільника на 2017-2021 
рр.,  Комплексної програми підтримки учасників 
Антитерористичної операції та членів їхніх сімей 
– мешканців м. Хмільника на 2018-2020 рр.,
Комплексної оборонно-правоохоронної  Про-
грами  на 2016-2020 роки «Безпечний Хмільник
– взаємна відповідальність влади та громади»,
Міської комплексної програми «Добро» на 2018-
2020 рр., Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2016 - 2018 роки,  а також до Міської
програми  розвитку культури та духовного
відродження  у м. Хмільнику на  2016 - 2018 роки.

Також депутати відгукнулися на лист, що 
був направлений до Хмільницької міської ради 
керівництвом КУ «Хмільницька «ЦРЛ», з прохан-
ням додатково виділити кошти в сумі 310 тис. грн. 
для забезпечення хворих препаратами інсуліну.

Затверджено звіт про виконання бюдже-
ту  міста Хмільника за 9 місяців 2018 року.

Внесено зміни до статутного фонду кому-
нального підприємства «Хмільниккомунсервіс», 
введено до штатів закладів загальної середньої 
освіти посаду шеф-кухаря та надано одно-
разову матеріальну допомогу  мешканцям  м. 
Хмільника.Понад п’ять десятків питань по-
рядку денного стосувалися врегулювання зе-
мельних відносин. Майже всі запропоновані 
проекти рішень цього блоку були підтримані 
депутатами. Окремим рішенням внесе-
но зміни у земельно - облікові документи.

Три  проекти рішень з питань землекори-
стування були відхилені, зокрема: про розгляд 
заяви ТОВ «Хмільник Девелопмент»  щодо на-
дання  дозволу на виготовлення документації 
із землеустрою на земельну ділянку, на яку 
поширюється право сервітуту  для будівництва 
водогону та пожежного гідранту; про розгляд за-
яви ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» щодо 
надання дозволу на виготовлення документації 
із  землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
у м. Хмільнику по вул. Курортна, 2; про надан-
ня виконавчому комітету Хмільницької міської 
ради дозволу на виготовлення проекту із земле-
устрою на земельну ділянку по вул. Пушкіна.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 22000, м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, тел. (04338)-2-02-

78, 2-00-96,
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи 
— підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах м.Хмільника та Хмільницького 
району Вінницької області
Технічна альтернатива 1.
Очистка водного об’єкту від мулу з підсипкою та благоустроєм берегів. 
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива 2 – відсутня.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернати-
ви.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Очистка водного об’єкту, що розташований в межах м.Хмільника та Хмільницького рай-
ону Вінницької області
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2- відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Створення рекреаційної зони для відпочинку населення. Виконання робіт з розчистки  
водного об’єкту призведе до зменшення заболоченості, цвітіння води та виникнення 
неприємного запаху гнилі в теплу пору року.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Довжина очистки  водного об’єкту  від мулових наносів – 6,7 км.
Об’єм розчистки -500,0 тис. м3, площа під карти намиву орієнтовно – 30 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні 
обмеження згідно чинних нормативних документів.
щодо технічної альтернативи 2
технічна альтернатива 2 – відсутня 
щодо територіальної альтернативи 1
Водний об’єкт розташований в межах м.Хмільника та Хмільницького району Вінницької 
області
щодо територіальної альтернативи 2
територіальна альтернатива 2- відсутня 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка передбачає: 
- польове обстеження ділянки водоймища;
- інженерно-геодезичні вишукування;
- інженерно-геологічні вишукування;
- інженерно-гідрологічних робіт;
- промірів глибин;
- проведення аналізу мулових наносів на вміст важких металів та радіонуклідів.
Захист території  передбачає:
- дотримання технології, що передбачена проектом  при очистці водного об’єкту;
- охорона землі від забруднення відходами будівництва;
- охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих від попадання в них побічних відходів
будівництва).
щодо технічної альтернативи 2
технічна альтернатива 2- відсутня
щодо територіальної альтернативи 1
Водний об’єкт розташований в адміністративних межах м.Хмільника та Хмільницького
району Вінницької області
щодо територіальної альтернативи 2
територіальна альтернатива  -відсутня

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
-забруднення повітряного середовища пилом в приземному шарі, що утворюється на
дорогах без покриття від автотранспорту;
- забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами при роботі двигунів
внутрішнього згоряння будівельних машин та механізмів (діоксид азоту, оксид вуглецю,
діоксид сірки, НМЛОС та інші);
- шум від автотранспорту та будівельної техніки;
-можливий негативний вплив пов’язаний з скаламученням води в водному об’єкті.
щодо технічної альтернативи 2
технічна альтернатива 2 – відсутня
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище –  покращення умов проживання.
щодо територіальної альтернативи 2
територіальна  альтернатива  2 - відсутня

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Пункт. 10 частина 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» дру-
га категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля (проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дня річок, 
берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок).

Пункт. 11 частина 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» 
друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля (складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані 
не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля - відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII 
від 23.05.2017. року в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровад-
ження планової діяльності. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля 
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт го-
сподарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний враху-
вати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 
буде - висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провад-
ження такої планованої діяльності (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”)
що видається Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької облдержадміністрації _
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
та рішення Хмільницької міської ради відповідно до Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів» 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької облдержадміністрації  21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а
Телефон (0432) 67-08-20,  факс (0432) 67-08-39  е-mail: vineco@ukr.net
Контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

ЕДРПОУ 26287105
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.



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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м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
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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:

 СКОРОПАДЕНКО Михайло Григорович (01.11) 
 головний спеціаліст з питань державного архітектурно-
 будівельного контролю управління містобудування та 
 архітектури міської ради
 КУЛИК Оксана Василівна(02.11)  
 адміністратор Центру надання адміністративних 
 послуг у м.Хмільнику
 ТЕРЕЩУК Руслан Васильович (02.11)
 депутат міської ради 7 скликання
 КУЛАК Тетяна Олександрівна (04.11) 
 депутат міської ради 7 скликання
 МАЛІНОВСЬКИЙ  Олександр Леонідович (06.11) 
 водій загального відділу міської ради
 ОКОЛОДЬКО Ірина Петрівна (08.11)
 головний державний соціальний інспектор  управління 
 праці та соціального захисту населення міської ради 
 ДРЕМБЛЮГА Алєся Юріївна (09.11) 
 адміністратор Центру надання адміністративних 
 послуг у м.Хмільнику
 ЧОРНОГУЗ Аліна Геннадіївна (12.11) 
 адміністратор Центру надання адміністративних 
 послуг у м.Хмільнику
 ГОНЧАРЕНКО Олександр Олександрович (12.11)
 депутат міської ради 7 скликання
 БРИЛЯНТ Олена Володимирівна (13.11) 
 головний спеціаліст бюджетного відділу  
 фінансового управління міської ради
 ПЕРЧУК Людмила Павлівна (16.11)
 начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових 
 категорій громадян управління праці та соціального 
 захисту населення міської ради
 КОЦУЛИМ Людмила Петрівна (17.11)
 провідний спеціаліст відділу персоніфікованого  
 обліку пільгових категорій громадян управління 
 праці та соціального захисту населення міської ради
 ЛИСЕНКОВ Михайло Сергійович (20.11)
 головний спеціаліст бухгалтерського обліку та  
 звітності управління праці та соціального захисту  
 населення міської ради
 ВІНЯРСЬКА Тетяна Дмитрівна (21.11)
 інспектор з автоматизованої обробки інформації 
 сектору опрацювання заяв та документів та 
 прийняття рішень відділу адресних соціальних 
 допомог та компенсацій управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради
 КРИЧУН Еліна Антонівна (25.11)
 заступник начальника управління - начальник  
 відділу соціальних адресних допомог та 
 компенсацій управління праці та соціального 
 захисту населення міської ради
 ШЕСТОПАЛ Валентина Анатоліївна (25.11)
 прибиральниця управління праці та соціального  
 захисту населення міської ради
 ЗАХАРЧЕНКО Валентина Іванівна (29.11) 
 начальник віділу бухгалтерського обліку та 
 звітності - головний бухгалтер  
 фінансового управління міської ради
 ЛИТВИНЕНКО Інна Сергіївна (28.11) 
 начальник відділу житлово-комунального 
 господарства управління житлово-комунального  
 господарства та комунальної власності міської ради 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
ВАЖЛИВО

«ХМІЛЬНИЦЬКІ СУРМИ»
Видане розпорядження 

міського голови, відповідно 
до якого 17 листопада 2018 
року планується прове-
сти перший регіональний 
фестиваль-конкурс  ди-
тячих духових оркестрів  
«Хмільницькі сурми»  імені  
Ростислава Панченка. За-
сновниками фестива-
лю є Хмільницька міська 
рада, управління освіти 
Хмільницької міської ради  
та КПНЗ Хмільницька школа 
мистецтв.

Фестиваль-конкурс прово-

диться на виконання Міської 
Програми розвитку культури 
та духовного відродження у м. 
Хмільнику на 2016 – 2018 роки 
та має на меті популяризацію 
дитячої творчості, виявлення 
обдарованих дітей, розкриття 
їх творчої індивідуальності, 
формування культурних 
цінностей у підростаючого 
покоління, обмін досвідом.

Згідно з Положенням фе-
стивалю-конкурсу до участі 
запрошуються дитячі духові 
оркестри, учасники яких пред-
ставляють  заклади культури, 

початкові спеціалізовані 
мистецькі навчальні закла-
ди, загальноосвітні школи, 
центри естетичного вихо-
вання, позашкільні устано-
ви.

Заявки  для участі 
у фестивалі-конкурсі  
подаються до 10 ли-
стопада 2018 року на 
адресу: КПНЗ Хмільницьа 
школа мистецтв, 22000, 
м. Хмільник,Вінницька об-
ласть, вул. Літописна,7. 
Контактні телефони: 
(04338)2-21-38, 2-24-56, 

artschool_khmilnyk@ukr.net
За додатковою 

інформацією радимо звер-
татися до представників 
оргкомітету:

Надкернична Юлія 
Степанівна – 0961539036 
nadkernichnay@ukr.net

Автодійчук Валентина 
Василівна – 0972347465.

У рамках фестивалю-
конкурсу відбудеться огляд-
конкурс дитячих духових 
оркестрів та Гала-концерт 
переможців.

ЮРИДИЧНІ  ГАРАНТІЇ

Важливо повідомити, що захисники мають 
право на:
- отримання первинної та вторинної правової до-
помоги;
- першочергове відведення земельних ділянок для
особистого селянського господарства;
- ведення садівництва; будівництва і обслуговуван-
ня жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд у селах; індивідуального дачного будівництва;
будівництва гаражів;
- знижки на оплату користування житлом, кому-

нальними послугами, вартості палива;
- безкоштовний проїзд міським, приміським
і міжміським автотранспортом та додатково
міжміським залізничним, водним, повітряним або
автомобільним в обидва напрямки.

Також учасникам бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок війни, членам сімей заги-
блих внаслідок війни передбачена щорічна разо-
ва грошова допомога. Крім цього, законодавством 
передбачене безоплатне медичне забезпечення.

ПРАВА ЗАХИСНИКІВ

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Кабінетом  Міністрів України внесено зміни  
до програми  надання житлових субсидій. Се-
ред нововведень – за рішенням комісії субсидія 
може бути нарахована, коли людина через хво-
робу перебуває у складних життєвих обстави-
нах. Також право на отримання такої допомоги 
тепер мають домогосподарства, один із членів 
родини якої офіційно працює за кордоном. 

Зазначеними змінами передбачено право на 
отримання державної допомоги на оплату жит-
лово-комунальних послуг  домогосподарствам, 
яких опалювальна площа  житла не перевищує 
120 м2 для квартир та 200 м2 для індивідуальних 
будинків. Нагадаємо, що раніше враховувалася 
загальна площа житлового приміщення. 

Також у разі, коли член домогосподарства 
через хворобу перебуває у складних життєвих 
обставинах, або в складі домогосподарства є 
працездатні алко-, наркозалежні (за наявності 
довідки від лікаря) і в даних осіб відсутні дохо-
ди, субсидія може бути призначена за рішенням 

комісії.
Право на отримання субсидії отримали ті до-

могосподарства, в яких один із членів родини 
працює офіційно за кордоном та сплачує в тій 
країні  податки, що підтверджується документаль-
но. Отримання субсидії на понаднормову площу 
отримали непрацездатні непрацюючі громадяни, 
які отримують пенсію по втраті годувальника, за 
вислугу років, а також особи, які отримують дер-
жавну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 
та дітям з інвалідністю. 

Субсидію можуть отримати громадяни, в яких 
є заборгованість з сплати єдиного соціального 
внеску з вини роботодавця. При розрахунку 
субсидії  до сукупного доходу сім’ї не враховують-
ся сплачені аліменти. Також зміни стосуються й 
сплати обов’язкового відсотку платежу. З жовтня 
2018 року, якщо вартість фактично спожитої послу-
ги менша обсягу обов’язкового платежу, одержу-
вач житлової субсидії має право сплачувати тільки 
вартість фактично спожитої послуги.

ПРО ЗМІНИ В ОТРИМАННІ СУБСИДІЙ

СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО
Важливо знати, що споживачі мають право 

на: належну якість продукції та обслуговування; 
безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну 
та своєчасну інформацію про продукцію, її 
кількість, якість, асортимент, а також про її вироб-
ника, виконавця та продавця; на відшкодування 
майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок 
недоліків продукції, відповідно до закону.

Споживачі мають право об’єднуватися у 
громадські організації, звертатися до суду та 
інших уповноважених державних органів за захи-
стом порушених прав.

Важливо знати і про зобов’язання, які перед 
споживачем мають продавець, виробник або ви-
конавець. Зокрема, під час продажу товару про-
давець зобов’язаний видати споживачеві роз-
рахунковий документ встановленої форми, що 
засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату про-
дажу та експлуатаційні документи.

У разі виявлення протягом встановленого 

гарантійного строку істотних недоліків, які виник-
ли з вини виробника товару, продавця або вико-
навця, або фальсифікації товару, підтверджених 
за необхідності висновком експертизи, спожи-
вач, в порядку та у строки, що встановлені зако-
нодавством і на підставі обов’язкових для сторін 
правил чи договору, має право за своїм вибором 
вимагати від продавця або виробника: розірвати 
договір та повернути сплачену за товар суму; ви-
магати заміни товару на такий же товар або на 
аналогічний, з числа наявних у продавця або ви-
робника.

Продавець або виробник зобов’язані прийняти 
товар неналежної якості у споживача і задоволь-
нити його вимоги. Якщо продавець ухиляється 
від свого обов’язку, потрібно подати скаргу до Го-
ловного управління Держпродспоживслужби за 
місцем проживання. Термін розгляду скарги – до 
1 місяця.

Міністерство юстиції України, у рамках проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!», розпочинає інформаційну кампанію «Права 
Захисників» та «Захист прав споживачів», спрямовану на 
інформування учасників бойових дій про їхні права та за-
хист прав споживачів.


