
Інформаційний бюлетень міської ради

серпень 2022
Розповсюджується безкоштовно

№8

У великому літописі Української державності є 
чимало визначних дат і героїчних подій, які з осо-
бливою гордістю відгукуються в серці. 

24 серпня 1991 року народилася нова Україна. 
Незалежна. Вільна. Єдина. 

Тернистим був шлях нашої країни до самоствер-
дження. Шлях тривалого пошуку, втрат, випро-
бувань, змін, викликів, нових обріїв. Та ці роки ще 
більше загартували нас, об’єднали, зміцнили но-
вим патріотичним духом. 

Тому, коли українців застала війна, на захист 
своєї Батьківщини воєдино піднявся її народ. 
Сильний, незламний, готовий понад усе борони-
ти непорушні кордони України. 

Сьогодні пишеться нова історія українського 
воїнства та волонтерства. У боротьбі за пере-
могу ми кожної миті єдині.

Уклінно вдячний всім, хто захищає, допомагає, 
підтримує наше військо та людей, які залишили-
ся без дому і можливостей. 

 Не забудемо тих, хто своє життя поклав у 
боротьбі за незалежну Україну!

 Слава Українському народу! 
 Слава Героям! 
 Україні слава! З повагою 

Міський голова 
Микола ЮРЧИШИН

Дорогі діти, учителі та батьки!
Щороку 1 вересня – особливий день. Це - день 

пізнання незвіданого океану знань, набуття нових 
умінь і навичок, з якими ми зростаємо та упевнено 
йдемо в життя вже самостійними, зміцнюємо свій 
інтелект і досягаємо висот своїх мрій.

На жаль, сьогодні через війну наші шкільні подвір’я 
і класи не повняться звичним дитячим гомоном. У 
найперших цілях безпеки дітей та учительських 
колективів Педагогічні ради шкіл врахували думку 
батьків та вирішили, що навчання буде проходити 
дистанційно в он-лайн форматі.

У цьому навчальному році наша шкільна родина 
налічує 4709 учнів. Заклади освіти громади 
розгорнули дружні обійми для 374 допитливих 
першокласників та 115 учнів із родин переселенців.

Маємо 283 випускників, яким цього року потрібно 
буде зважено обирати свій професійний фах і 
визначати привабливі життєві пріоритети.

Висловлюю щирі слова вдячності учителям за 
їхню уважність, професійність і чесну працю, яка 
звеличує успішність наших учнів та дає надію на 
щасливе майбутнє юних громадян у мирній Україні.

Дорогі діти! Ви народилися не для війни, а щоб 
кожного разу все глибше пізнавати мирний світ 
з усією повнотою його відтінків. Щоб гратися, 
навчатися, спілкуватися спокійно зі своїми 
друзями, не боячись сирен та здригаючись від 
вибухів.

Ми зробимо все, щоб вас захистити і вам в 
усьому допомогти.

Навчання під час війни… Я упевнений: ми разом 
зможемо подолати всі виклики! Мудрим, сміливим 
і згуртованим українцям це під силу!!!

Нових знань вам, друзі! Нових перемог! 
І ПЕРЕМОГИ нашій Україні!

З повагою 
Міський голова 
Микола ЮРЧИШИН

НОВИХ ЗНАНЬ! 
НОВИХ ПЕРЕМОГ! 

  ШАНОВНА ГРОМАДО!

  Центр творчості запрошує  Спортшкола оголошує набір До уваги жителів громади!
Центр дитячої та юнацької творчості 

міста Хмільника оголошує набір дітей на 
2022-2023 навчальний рік. 

У нас ви зможете зацікавитися для 
дозвілля і розвитку такими гуртками:

- художньо-естетичного напрямку; 
- декоративно-ужиткового напрямку;
- технічного напрямку;
- спортивного напрямку;
- туристично-краєзнавчого напрямку.
 Радимо звертатися за адресою: вул. Шев-

ченка, 3.
 Телефон для довідок: 2-26-11.

Хмільницька дитячо-юнацька спортив-
на школа оголошує набір учнів віком з 7 
років у спортивних секціях: 

з боксу, вільної боротьби, волейболу; ганд-
болу, легкої атлетики, настільного тенісу, 
футболу, шахів.

Форма навчання – безкоштовна.
У спортшколі є футбольне поле, ігровий 

майданчик зі штучним покриттям, трена-
жерний, волейбольний, баскетбольний май-
данчики, боксерський зал, спортивний зал з 
місцями для занять боротьбою, гри в теніс.

Телефон для довідок: 2-21-28.

Розпочала роботу мобільна коман-
да гуманітарної організації  INTERSOS.  
Внутрішньо переміщені особи та 
хмільничани  можуть отримати такі по-
слуги: 

перша психологічна допомога та 
психосоціальна підтримка, сприяння у  
вирішенні соціальних запитів, проведення 
групових активностей. 

Послуги безоплатні. Команда має влас-
не авто та за запитом може виїжджати у 
найвіддаленіші села громади. 

Тел. +38 096 148 82 64.
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У ході засідання ВИРІШЕНО:
- коштом міського бюджету профінансувати од-

норазову допомогу:
21 жителю громади у складних життєвих умовах 

(49,8 тис. грн.);
13 громадянам - за висновками депутатів (34,0 

тис. грн.);
на поховання - родині військовослужбовця, який 

загинув, захищаючи Україну (25 170 грн.);
7 громадянам, які мають інвалідність 1 групи, та 

постійно проходять гемодіаліз (70,0 тис. грн.);
cім’ї, в якій народилося двоє дітей одночасно 

(20,0 тис. грн.);
матері військовослужбовця, який отримав по-

ранення на війні (148 86 грн., у розмірі 6-кратному 
прожитковому мінімуму);

-  затвердити:
мережу КПНЗ Хмільницька школа мистецтв та 

структуру груп на 2022-2023 навчальний рік у кіль-
кості 335 учнів;

план заходів Відділу культури і туризму міської 
ради з 5 вересня по 2 жовтня 2022 року;

- погодити:
передачу нежитлового приміщення по вул. Сто-

лярчука,18, що на балансі КП «Хмільникокмунсер-
віс», для розміщення Хмільницької державної но-
таріальної контори;

передачу в оренду частини нежитлових примі-
щень, що перебувають на балансі виконкому, з 5 
вересня приватному підприємству та фізичній-со-
бі підприємцю із орендною платою відповідно до 
Методики розрахунку, у розмірі 18% (офісні примі-
щення);

взяття на квартирний облік дитину, позбавлену 
батьківського піклування;

НА ЧЕРГОВОМУ ЗАСІДАННІ ВИКОНКОМУ
30 серпня міський голова Микола Юрчишин провів чергове 

засідання виконавчого комітету. Предметом обговорення 
стали 28 ключових питань, що регулюють процеси динамічного 

розвитку у провідних сферах управління громадою 
в умовах правового режиму воєнного часу.

НА 31-ій ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ 

Затверджено Антикризовий план реагування на випадок припинення 
газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у Хмільницькій 
міській територіальній громаді, Статут КП «Хмільникводоканал» 
Хмільницької міської ради у новій редакції.

Створено пересувне віддалене робоче місце адміністратора відділу із забезпе-
чення діяльності ЦНАПу у м.Хмільнику, внесено зміни до загальної структури ви-
конавчих органів Хмільницької міської ради та штатного розпису працівників вико-
навчих органів Хмільницької міської ради, затверджено Положення про управління 
«Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради.

Депутати не підтримали проєкт рішення «Про створення служби у спра-
вах дітей Хмільницької міської ради».

Ухвалено рішення про внесення змін до бюджету громади на поточний рік 
та затверджено договори про передачу видатків у 2022 році.

Погоджено Меморандум про співпрацю між Хмільницькою міською радою 
та Відокремленим підрозділом «Інтерсос» – Гуманітарної некомерційної 
організації в Україні, спрямований на посилення заходів щодо надання 
гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам та обслуговування 
вразливих груп населення, які постраждали від кризової ситуації.

розміщення буді-
вельних матеріалів 
на загальноміській 
території 11 громадя-
нам;

- внести зміни та 
доповнення до Про-
грам та рішень:

до Програми по-
ліпшення техногенної 
та пожежної безпе-
ки об’єктів усіх форм 
власності громади на 
2022 рік та Порядку 
використання коштів 
цієї Програми в час-
тині придбання для 
ДПРЧ-9 м.Хмільник 
спеціального захис-
ного та повсякденного 
одягу, спорядження та 
аварійно-рятуваль-
ного обладнання, 
оргтехніки, планшетів, 
а також сучасного ус-
таткування і навчаль-
но-тренувального об-
ладнання (400 тис. 
грн.);

до Програми сприяння розвитку місцевого са-
моврядування та партнерських відносин на 2022 
рік та Порядку використання коштів цієї Програ-
ми в частині: представництва міської ради у суді 
та виконання рішень, впровадження і розвиток 
сучасних ІТ-технологій у ЦНАПі (електронна чер-

га, налаштування модулів шерингу документів та 
зчитування даних з id-картки тощо), закупівлі об-
ладнання для серверного парку, впровадження 
електронного документообігу, технічного супрово-
ду системи голосування «Віче», а також виготов-
лення посвідчень і сертифікатів для громадян, що 
занесені до Книги «Гордість Хмільника»;

до Програми розвитку фізичної культури, спор-
ту та молодіжної політики на 2022 рік в частині об-
лаштування у ДЮСШ локальної мережі Vi-Fi;

до рішення «Про встановлення лімітів спо-
живання енергоносіїв та водопостачання  бю-
джетним установам» у частині збільшення лімі-
тів міському центру соціальних служб у зв’язку з 
прийомом ВПО та початком роботи з 1 вересня 
Мобільної бригади соціально-психологічної допо-
моги особам, які постраждали від домашнього на-
сильства та/або насильства за ознакою статі;

- дозволити:
батькам малолітньої дитини – законним пред-

ставникам дитини на купівлю будинковолодіння 
та земельних ділянок і підписання від імені дитини 
договорів купівлі-продажу;

громадянці на укладення додаткових угод до 
Договорів оренди земельних ділянок, які нале-
жать її малолітньому синові;

громадянці та її неповнолітньому синові на 
укладення договору про поділ спадщини між 
спадкоємцями померлого.

Крім цього, виконком:
- заслухав інформацію КП «Хмільникводока-

нал» про виконання фінансового плану за І пів-
річчя 2022 року;

- надав дозвіл Ліцею №3 на організацію харчу-
вання ВПО;

- змінив статус квартир у житловому будинку 
для технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 
майна;

- створив Комісію з обстеження об’єктів, пошко-

джених внаслідок збройної агресії рф.
Також ухвалено рішення відзначити Подя-

ками Хмільницького міського голови 8 фізичних 
осіб-підприємців з нагоди Дня підприємця, а також 
відзначення 47 спортсменів громади за високі до-
сягнення з нагоди Дня фізкультури і спорту.

31 серпня під головуванням міського голови Миколи 
Юрчишина відбулася позачергова 31 сесія міської ради 8 

скликання. У роботі сесії взяли участь 23 депутати міської 
ради, які розглянули 11 нагальних питань.
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За активного сприяння міського голови Миколи Юрчишина та народного 
депутата України Петра Юрчишина, для допомоги найбільш вразливим 

мешканцям міської громади та з нагоди Дня Незалежності України 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)  міської ради отримав продукти харчування та  сформував їх у 
продуктові набори.  Благодійну акцію допомоги підтримали: 

депутат Вінницької обласної Ради Руслан Терещук, фізичні особи- 
підприємці Сергій Уманський, Вадим Нечай, Олег Найчук, 
Володимир Стахурський, а також громадська організація 

«Знай, щоб жити» (керівник - Денис Зволінський).

З ДОБРОМ І ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

25 серпня міські заклади загальної середньої 
освіти Хмільницької громади отримали 16 сучас-
них інтерактивних панелей для покращення якості 
дистанційної освіти.

Така допомога стала можлива завдяки тому, що наша 
громада має статус «громада-кандидат» Ініціативи 
ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді», який 
ми отримали у грудні 2018 року.

Висловлюємо щиру подяку Дитячому фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні за всебічну підтримку та фінансову 
допомогу в сумі 1500000 (один мільйон п’ятсот тисяч) 
грн. у межах спільного проєкту з Асоціацією міст України. 

Закупівля інтерактивних панелей для освіти не 
просто розширює можливості візуальної передачі 
освітнього матеріалу, а ще й дає змогу використовувати 
значно більшу кількість такого матеріалу, щоб діти мог-
ли краще його засвоїти. Особливо в такий нелегкий час 
дітям потрібні всі можливі технології для покращення 
навчального процесу в умовах війни. Нам приємно, що 
ЮНІСЕФ разом із Хмільницькою громадою йде шляхом 
інновацій, розвитку та якості освіти школярів.  

ЮНІСЕФ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ  

26 серпня на черговій  28 сесії обласної Ради 
відбулося вручення Почесних відзнак «За за-
слуги перед Вінниччиною».

Приємно повідомити, що у когорті нагоро-
джених:

Веремій Анжела Анатоліївна – поетеса, педа-
гогиня, журналістка, членкиня Національної спіл-
ки журналістів України, Національної спілки краєз-
навців України, Національної спілки письменників 
України, Літературно-мистецького об’єднання іме-
ні Василя Стуса (м. Хмільник) та Охріменко 
Андрій Петрович – полковник, екс-начальник 
Хмільницького районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, учасник 
бойових дій в зоні АТО/ООС.

Вітаємо земляків із заслуженою нагородою!
Миру, добробуту та нових успішних досягнень 

в Україні! 

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ВІННИЧЧИНОЮ 

Упродовж 17-29 серпня пра-
цівники терцентру спільно зі 
старостинськими округами та 
посадовими особами міської 
ради відвідали за місцем про-
живання 359 підопічних відді-
лення соціальної допомоги вдо-
ма, яких обслуговують соціальні 
робітники. Завітали до мешкан-
ців с.Кожухів, с.Шевченка, 
с.Теси, с.Лука, с.Іванівці, 
с.Лелітка, с.Крутнів, с.В.Митник, 
с.М.Митник, с.Кривошиї, 
с.Колибабинці та м.Хмільника.

Підопічні терцентру щиро 
вдячні благодійникам за виявле-
ну увагу та підтримку.

Надалі продуктові набори 
надаватимуться громадянам 
похилого віку та особам з інва-
лідністю, які обслуговуються у 
відділенні організації надання 
адресної натуральної та гро-
шової допомоги, відповідно до 
рішень управління праці та со-
ціального захисту населення 
міської ради про надання соці-
альних послуг.

Тому громадянам, які пере-
бувають на обліку у відділенні 
організації надання адресної на-
туральної та грошової допомоги 
територіального центру, але від-
повідно до Закону України «Про 
соціальні послуги» протягом 
2021-2022 рр. не подавали за-

яву до Управління праці та соц-
захисту про надання соціальних 
послуг, зокрема натуральної до-
помоги, пропонуємо звернутися 
з відповідним пакетом докумен-
тів:

- копія паспорта та ідентифі-
каційного коду;

- довідка МСЕК про вста-
новлення групи інвалідності               

(за наявності);
- довідка про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб;

- довідки про доходи всіх чле-
нів сім’ї (у вигляді заробітної 
плати, доходу від здачі в оренду 
земельної ділянки тощо, окрім 
пенсії та соціальних допомог) за 
останні шість місяців, що пере-
дують місяцю звернення за до-
помогою.

Зауважуємо, що надання со-
ціальної послуги натуральної 
допомоги у вигляді продуктів 
харчування можливе у разі, якщо 
середньомісячний сукупний до-
хід на одну особу не перевищує 
двох прожиткових мінімумів для 
відповідної категорії осіб (з 1 
липня 2022 року прожитковий мі-
німум для осіб, що втратили пра-
цездатність, становить 2027 грн.)

Консультації щодо отриман-
ня благодійної допомоги можна 
отримати в управлінні праці та 
соціального захисту населення 
Хмільницької міської ради (м. 
Хмільник, 2 пров. Пушкіна, 8, 
тел. 04338 22371) або у тери-
торіальному центрі соціального 
обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Хмільницької 
міської ради (вул. Пушкіна, 48, 
тел. 04338 23030).

Нагадаємо, що з 2016 року 
українці отримують паспорти 
нового зразку – ID-паспорти з 
безконтактним електронним но-
сієм. Новий ID-паспорт є наба-
гато зручнішим у використанні, 
аніж його попередній паперовий 
аналог. ID-паспорт нового зраз-
ка має зручний розмір – 54х85,6 
міліметрів і відтепер його не так 
легко зіпсувати, бо він вже не 
боїться вологи, оскільки викона-

ний з високоякісного пластику у 
вигляді пластикової ID-картки.

За інформацією начальниці 
відділу ведення реєстру тери-
торіальної громади Хмільниць-
кої міської ради Алли Ліпніць-
кої, представники Програми 
EGAP надали 5 пристроїв, яки-
ми вже обладнані робочі місця. 
Оперативно можна отримати 
достовірну інформацію про 
громадян, оцифрований під-

пис власника документа, місце 
реєстрації власника ID-карти, 
сімейний стан. Це зручно для 
працівників, які опрацьовують 
запити громадян, і, звичайно ж, 
економить час наших відвідува-
чів.

Дякуємо нашим партнерам – 
Програмі EGAP!

Як добре, що ми разом роби-
мо все, щоб бути ближчими до 
громади!

КАРТРИДЕРИ ВІД ПРОГРАМИ EGAP  
Упродовж 17-20 серпня в Об'єднаних Араб-

ських Еміратах, місто Абу-Дабі, відбувся Чем-
піонат світу з ММА серед дітей, юнаків та юні-
орів 12-17 років. 

До збірної України потрапили спортсмени 
хмільницького спортивного клубу "Боєць": 
Анастасія Городівська, Максим Олійник та 
Дмитро Коломійчук.

Про результати змагань в instagram повідомив 
головний тренер СК "Боєць" Сергій Городівський:

- Анастасії Городівській вдалося вибороти 
срібну нагороду. Максим Олійник та Дмитро 
Коломійчук провели в своїх підгрупах по три 
поєдинки, два з яких вони виграли, третій 
програли і відповідно не вийшли до півфіна-
лу. Однак наші козаки провели чудові бої.

У чемпіонаті загалом взяли участь 42 країни  та 
500 учасників.

Вітаємо наших спортсменів із виступом у збір-
ній команді України.

Бажаємо їм підкорення нових вершин та багато 
нових перемог!

СЛАВНІ  
І ПЕРЕМОЖНІ

У СПОРТІ  

Тепер розглядати звернення хмільничан і переселенців у нашій громаді стало 
ще зручніше. І це завдяки новим картридерам для ID-карток. Такі пристрої для 
міської ради 25 липня передали регіональні координатори Програми EGAP на 
умовах партнерства і співпраці Хмільницької міської ради та Міжнародної бла-
годійної організації «Фонд східна Європа» в рамках реалізації програми «Елек-
тронне урядування задля підзвітності влади та участі громади EGAP.
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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 

 4  А К Т У А Л Ь Н О

Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98.
Замовлення: №221808 від 31.08.2022р. 

Внутрішньо переміщені особи, які прожи-
вають у нашій громаді, за потреби та за умо-
ви наявності довідки ВПО можуть отримати 
гуманітарну допомогу в гуманітарних пунктах:

- КЗ «Бібліотека для дорослих» (Будинок куль-
тури, проспект Свободи, 12). Тут можна отримати 
одяг (чоловічий, жіночий, дитячий) з понеділка по 
п’ятницю з 9:00 до 17:00;

- КНП «Хмільницький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (вул. Пушкіна, 
64). Тут за призначенням сімейного лікаря можна 
отримати ліки першої необхідності (знеболюючі, 

жарознижуючі ліки, перев’язувальні матеріали). 
Звертайтеся з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 
16:00, тел.: (04338) 2-33-33, +38 097 626 40 08;

- Терцентр соціального обслуговування (на-
дання соцпослуг) (вул.Пушкіна, 48). Тут видають 
засоби гігієни (дитячі підгузки) та дитячі суміші. Ра-
димо звертатися з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 
13:00. Продукти харчування наразі не видаються!!!

Також у громаді працюють пункти, що коорди-
нуються громадськими організаціями та/або 
волонтерськими спільнотами.

Такі пункти допомоги розміщені:
- в офісі ГО «Наш Виклик» (вул. Столярчука, 56). 

Тут Ви можете отримати продуктові набори 1 раз 
на два тижні (у вівторок та середу з 9:00 до 15:00), 
а також засоби гігієни, памперси, ліки першої 
необхідності (жарознижуючі, знеболюючі) та одяг 
(чоловічий, жіночий, дитячий) у понеділок, четвер 
та п’ятницю з 9:00 до 15:00. Тел.: +38 097 496 61 62;

- у гуманітарному хабі «Мурашник» (координатор 
ГО «ПРАВО», площа Перемоги, 3, підвал універмагу). 
У пункті видають: одяг (чоловічий, жіночий, дитячий), 
взуття із понеділка по суботу, з 10:00 до 18:00. Тут ще 
реалізують ініціативу «Банк речей», тому жителі гро-
мади можуть принести речі для тих, хто потребує. Та-
кож надається безоплатна правова та психологічна 
допомога. Тел.: +38 096 029 67 81;

- у приміщенні Будинку побуту (координатор 
ГО "Знай, щоб жити", вул.Небесної Сотні,1). Тут 
отримаєте одяг (чоловічий, жіночий, дитячий), взут-
тя, засоби гігієни, продуктові набори у вівторок та 
п'ятницю з 09:00 до 13:00. Допомога видається 1 
раз на місяць за попереднім записом. Тел.: +38 093 
139 40 04;

- у приміщенні СО «Хмільницькі Електромережі» 
(координатор БФ «Енергія відродження», вул. Сто-
лярчука,19). Тут видають: одяг (чоловічий, жіночий, 
дитячий), дитяче харчування, дитячі підгузки з 
понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00. Вага допо-
моги – 3 кг на 1 особу. Тел.: +38 096 900 54 41.

Звертаємо увагу! Асортимент гуманітарної 
допомоги та графік роботи пунктів може 
змінюватися. Ми про це будемо інформувати.

Де Допомагають
переселенцям   

Шановні жителі Хмільницької міської тери-
торіальної громади!

Розпочався щорічний сезон збору урожаю, а 
разом із цим відбувається видалення бур’янів, 
накопичення залишків городини, інших відхо-
дів.

На превеликий жаль, також розпочинається се-
зон спалювання залишків городини, інших відхо-
дів, що завдає шкоди як здоров’ю населення, так і 
природньому середовищу.

Спалювання трави, бур’янів, залишків городини 
завдає шкоди житловим будівлям, господарським 
будівлям, а в деяких випадках і життю людей. 

Трав’яне і сміттєве спалювання викликає дуже 
сильне задимлення. 

При горінні сухої трави або сміття в атмосферу 
виділяється величезна кількість небезпечних ре-
човин, які отруюють навколишнє середовище. 

Такі дії несуть загрозу навколишньому серед-
овищу і становлять небезпеку для життя людей.

Згідно з Правилами благоустрою території на-
селених пунктів Хмільницької міської територіаль-
ної громади КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

спалювання сміття, опалого листя, залишків 
городини та інших відходів на території насе-
лених пунктів (території підприємств, органі-
зацій, будинковолодінь, зелених насаджень та 
в інших місцях). 

Згідно з чинним законодавством України по-
рушення у сфері благоустрою тягнуть за со-
бою накладення штрафів на громадян у роз-
мірі від 340 грн. до 1360 грн., а на громадян 
– суб’єктів підприємницької діяльності – від 
850 грн. до 1700 грн.

У період воєнного стану паління трави може 
кваліфікуватися як диверсія. Це передбаче-
но ч.2 ст.113 Кримінального кодексу України 
(Вчинення з метою ослаблення держави ви-
бухів, підпалів або інших дій, спрямованих на 
масове знищення людей, заподіяння тілесних 
ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, 
на зруйнування або пошкодження об’єктів, які 
мають важливе народногосподарське чи обо-
ронне значення вчинені в умовах воєнного 
стану або в період збройного конфлікту). 

Передбачене покарання: позбавлення волі 
строком на п’ятнадцять років або довічне по-
збавлення волі з конфіскацію майна.

Хмільничани! Закликаємо до відповідаль-
ності! Не спалюйте листя, траву та залишки 
рослинності!

Це завдає непоправної шкоди вашому 
здоров’ю та навколишньому середовищу.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ СІЛ ГРОМАДИ! 
За розпорядженням міського го-

лови Миколи Юрчишина у старо-
стинських округах громади продо-
вжуються соціальні прийоми.

Якщо Ви мешканець/мешканка 
села громади і потребуєте консуль-
тації чи пояснення з соціальних 
питань або ж маєте необхідність 
в оформленні заяв на отримання 

соціальних послуг, фахівці Управ-
ління праці та соціального захисту 
міської ради нададуть Вам квалі-
фіковану допомогу.

Радимо ознайомитися з графі-
ком прийому на вересень 2022 
року.

Ми працюємо на перемогу і щоб 
Вам допомогти!

Співробітники Хмільницького районного 
відділу поліції нагадують про найпоширеніші 
схеми шахрайств та застерігають, як не стати 
жертвою аферистів:

1. «Ваш родич потрапив у біду»: у таких ви-
падках шахраї часто під виглядом працівника по-
ліції або лікаря повідомляють громадянам, що їх 
близькі потрапили у лихо або їх затримала полі-
ція і при цьому вимагають кошти для вирішення 
проблеми:

- якщо Вам телефонують з повідомленням про 
те, що ваші родичі чи знайомі потрапили у біду і 
вимагають кошти для вирішення проблеми, то не 
виконуйте вимог аферистів. Одразу ж з’ясуйте, 
де знаходиться близька людина, про яку йшлося 
в розмові та телефонуйте на спецлінію 102.

2. «Банківський представник»: під приводом 
нібито працівника банківської установи намага-
ються отримати інформацію щодо Вашої картки 
(номер картки, пароль, CVV-код), аби привласни-
ти Ваші кошти:

- якщо Вам зателефонували чи надіслали смс-
повідомлення з проханням повідомити свій па-
роль чи активізувати картку, за жодних обставин 
не повідомляйте ці дані незнайомцям. Зателефо-
нуйте на офіційну «гарячу лінію» банку для уточ-
нення інформації.

3. «Обмін валют за вигідним курсом»: шах-
раї пропонують здійснити конвертацію валюти, 
однак замість грошей Ви можете отримати підро-
блені купюри або ж взагалі нічого не отримати, 
втративши свої заощадження:

- якщо Ви отримали пропозицію на обмін валют 
за вигідним курсом або зловмисники пропонують 
прийти до Вас у помешкання та обміняти кошти 
«на дому», будьте обережними та в жодному разі 
не співпрацюйте із неперевіреними валютника-
ми.

4. «Вимагають передоплату при здійсненні 
покупки через Інтернет (соціальні мережі)»: 
при здійсненні покупок, недобросовісні громадя-
ни можуть вимагати повну або часткову передо-
плату за обраний Вами товар, однак не викону-
ють домовленостей та привласнюють гроші собі:

- у разі здійснення покупок через мережу Інтер-
нет не надсилайте передоплату неперевіреним 
продавцям. Якщо ж відносно Вас все ж таки було 
вчинено протиправні дії, запишіть номер, з яко-
го Вам телефонували шахраї та передайте його 
співробітникам поліції за спецлінією 102.

Аферисти для злочинних схем користуються 
месенджерами Viber, WhatsApp, Telegram. Тож 
при спілкуванні за допомогою цих додатків із не-
знайомцями не надавайте особисті дані для «пе-
ревірки» або фото документів.

поліцейські 
застерігають!   

ЩИРІ СПІВЧУТТЯ 
Виконавчий комітет Хмільницької місь-

кої ради висловлює співчуття рідним та 
близьким Ілюхіної Світлани Василівни -  
директора комунального закладу «Центр 
професійного розвитку педагогічних пра-
цівників Хмільницької міської ради», з 
приводу її передчасної смерті.

Світлана Василівна  була справжнім профе-
сіоналом і належала до когорти тих, хто стояв 
на передовій розвитку освітянської галузі міста. 

Вона завжди вирізнялася стійкістю харак-
теру, силою духу та наполегливістю. Фахівець 
високого рівня у своїй справі, небайдужа і від-
верта, вона була надзвичайно активною та ці-
леспрямованою людиною, яка, не рахуючись 
із власним часом, упродовж багатьох років 
добросовісно виконувала свою роботу. 

Вона не стояла на місці, розвивалася сама 
і навчала тих, хто був поряд, не зупинялася 
на досягнутому і завжди прагнула більшого. 

Вимоглива, принципова, врівноважена, 
толерантна, доброзичлива у спілкуванні, ця 
тендітна і разом з тим сильна жінка до остан-
ніх днів свого життя намагалася бути у строю.

Світла пам'ять про Світлану Василівну на-
завжди збережеться в серцях хмільничан.

3 вересня виповнюються треті рокови-
ни по смерті Шлапака Василя Павловича 
– шанованої людини, всеосяжної Божим та-
лантом натхненно співати, віддано творити і 
безмежно дарувати радість людям. 

На знак вічної пам’яті  та визнання внеску 
Василя Павловича за земного життя міська 
рада занесла його прізвище до Книги пошани 
і пам’яті «Гордість Хмільника» (посмертно).

Сумуємо. Пам’ятаємо. 

не спалюйте
віДхоДи!   

Місце проведення Дата Час 
с.Ш.Гребля 02.09.2022 З 9-00 до -14-45
с.Журавне 07.09.2022 З 9-00 до 16-00
с. Соколова 09.09.2022 З 9-00 до -14-45
с.Лелітка 14.09.2022 З 9-00 до 16-00
с. Кожухів 16.09.2022 З 9-00 до -14-45
с. В.Митник 21.09.2022 З 9-00 до 16-00
с.Куманівці 23.09.2022 З 9-00 до -14-45
с.Лозова 28.09.2022 З 9-00 до 16-00
с Порик 30.09.2022 З 9-00 до -14-45

ДО УВАГИ
АГРАРІЇВ!

Міністерство аграрної 
політики та продоволь-
ства України запусти-
ло он-лайн платформу 
- Державний аграрний 
реєстр (ДАР), яка тепер 
відкрита для реєстра-
ції для всіх українських 
аграріїв

ДАР (dar.gov.ua) – це 
єдиний цифровий хаб для 
агровиробників України. 
Платформа працює поді-
бно до реєстрів сільгосп-
виробників, які існують у 
всіх країнах-членах ЄС. 

Агровиробники, зареє-
стровані в ДАР, зможуть 
подати заявку на отриман-
ня державних субсидій, ці-
льових, субсидованих кре-
дитних програм, а також 
позик і технічної допомоги 
від ЄС та інших міжнарод-
них донорів.

Зокрема, найближчим 
часом у ДАР з'являться 
перші програми допомо-
ги дрібним фермерам, які 
вирощують сільськогоспо-
дарські культури або три-
мають корів.

Детальніше за поси-
ланням: 

https://bit.ly/3SQNtOV

Працює онлайн-лінія психологічної та правової допомоги 
для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану:


