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Розповсюджується безкоштовно

Освітяни отримали щедрі
подарунки

У СОБОРНОСТІ – НАША МІЦЬ,
У ЄДНОСТІ – ЩАСЛИВА ДОЛЯ!

Шановна громадо!
22 січня ми згадуємо дві важливі й рівнозначні в історії українського народу події – проголошення незалежності Української Народної Республіки 1918 року та Акт Злуки українських
земель 1919 року.
Історичний шлях до становлення державності України
був важким. Але, попри зухвалі спроби прямої агресії жорстоких імперій, розбіжності політичних та економічних умов
того часу, непохитним наміром українців було відродження своєї держави під прапором єдиної і соборної країни.
І саме Акт Злуки українських земель став символом цієї
одвічної єдності, що огорнула велику Україну в єдину родину, засвідчивши перед усім світом віковічне прагнення українців бути господарями на своїй, Богом даній, рідній землі.
Відтоді відлунням могутнього єднання від «Сяну до
Дону» ця подія живе в серці нашого народу і стверджує,
що в соборності – наша міць, у єдності – щаслива доля!
Зі святом, дорогі хмільничани! З Днем єднання кожного з
нас, таких єдиних у найбільшій любові до своєї України!
Невтомна боротьба за нашу країну триває… Лише разом –
ми нездоланні!
Будьмо єдиними і хай наша Україна-мати процвітає в мирі,
добробуті та щасті!
З повагою Міський голова
Микола ЮРЧИШИН

У ГРОМАДІ - НОВІ ВІДЗНАКИ
Соціальна
активність,
вагомі успіхи
і значні досягнення громадян у сферах
життєдіяльності
міста Хмільника
та громади винагороджуються.
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13 січня міський голова
Микола Юрчишин вручив директорам закладів
освіти сертифікати на
отримання ноутбуків, а
також мультимедійного
і технологічного обладнання.
Звертаючись до освітян громади, міський голова підкреслив, що
реформа має найперше відповідати курсу якісних змін, а тому всі
зусилля міської влади сконцентровані на тому, щоб розвивати матеріально-технічну базу навчальних
закладів, всіляко мотивувати учнів
та вчителів до успішних результатів
і професійного розвитку.
"Ваш скарб – діти! І в кожному з них – наше майбутнє! Ми
разом маємо зробити це майбутнє щасливим і так організувати
навчально-виховний та господарсько-управлінський процеси, щоб у школі було комфортно
вчитися, розвиватися і зростати
у своїх мріях!», - сказав міський
голова.

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ХМІЛЬНИЧАН
Хмільницька
центральна
лікарня
придбала 9
дороговартісних
медичних
засобів, які рятують життя й контролюватимуть
стан здоров’я
жителів громади.
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85 ноутбуків були придбані завдяки успішній участі Хмільницької громади у проєкті Мінцифри та
Міністерства освіти і науки України
«Ноутбук кожному вчителю» спільним коштом державного (1,2 млн.
грн.) та місцевого (511 тис. грн.)
бюджетів.
Крім того, за ініціативи міського
голови і підтримки депутатів міської ради спільним коштом освітньої
субвенції та місцевого бюджету
для всіх 19-ти закладів загальної
середньої освіти за їхньою потребою придбано ноутбуки, інтерактивні комплекти, телевізори,
принтери, а також технологічне
обладнання – пароконвектомати,
електричні плити, морозильні
камери та м’ясорубки.
Керівники закладів освіти висловили вдячність міському голові Миколі Юрчишину, заступнику
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
Андрію Сташку, Управлінню освіти, молоді та спорту міської ради в
особі начальника Віталія Оліха та
всім причетним за такі щедрі і дуже
актуальні подарунки.
Учасники заходу
побажали один одному радісних свят,
успішних освітніх проєктів та
розвитку вдалих освітніх ініціатив
у
навчальному
році.

ШКОЛИ СТАЛИ ЛІЦЕЯМИ
Освіта
Хмільницької
громади йде
шляхом державних реформ.
У громаді проходить процес
переоформлення установчих
документів
закладів освіти.

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

Telegram
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У ВИКОНКОМІ

№1 січень 2022 року

27 січня міський голова
Микола Юрчишин провів чергове, перше в новому році, засідання виконавчого комітету
Хмільницької міської ради. На
виконкомі розглянуто 53 актуальних питання з життя міської громади.
Зокрема:
- затверджено фінансовий план
КП «Хмільниккомунсервіс»;
- внесено зміни до рішення про
затвердження мережі закладів освіти міської територіальної громади
на 2021-2022 навчальні роки;
- за заявами громадян частково
звільнено батьків вихованців закладів дошкільної освіти №1, №3 та
№7 від оплати за харчування дітей
на 50% від установленого розміру
батьківської плати та організовано
безкоштовне харчування дитини в
закладі загальної середньої освіти;
- внесено зміни до рішення,
яким погоджено розмір батьківської плати за навчання учнів
основного контингенту та груп, що
працюють на засадах самоокупності на 2022 рік у школі мистецтв;
- надано дітям учасників АТО/
ООС 50% пільги з оплати за навчання на 2022 рік від розміру батьківської плати для учнів школи мистецтв;
- вирішено бюджетним коштом
виплатити одноразову матеріальну допомогу 54 жителям громади у
складному матеріальному становищі на суму 63,0 тис. грн. та 13 громадянам на суму 68,0 тис. грн. для
лікування за висновками депутатів;
- погоджено фінансування коштом міського бюджету одноразової
матеріальної допомоги 1 громадянину в сумі 3 тис. грн., який призваний
на військову службу за контактом;
- погоджено виплату одноразової

• 53 питання вирішив виконком

матеріальної допомоги родині, в якій
народилося 2 дітей одночасно (10
тис. грн. на кожну дитину);
- створено спеціальну комісію,
що буде опікуватися проведенням
безоплатного капітального ремонту
нежитлових будинків (квартир) осіб
з інвалідністю внаслідок війни, осіб,
які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб;
- ухвалено рішення про стан військового обліку на території міської
територіальної громади за 2021 рік
та завдання на 2022 рік;
- затверджено рішення про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову
службу у 2022 році;
- погоджено рішення про організацію мобілізаційної підготовки та
забезпечення проведення мобілізації на території міської територіальної громади;
- затверджено на 2022 рік пере-

лік робіт із ремонту та утримання
об’єктів і елементів благоустрою населених пунктів;
- затверджено рішення про безоплатну передачу комунального
майна з балансу КП «Хмільниккомунсервіс» на баланс Управління
житлово-комунального
господарства та комунальної власності міської ради та Управління освіти, молоді та спорту міської ради;
- погоджено безоплатну передачу
майна з балансу КНП «Хмільницька
стоматполіклініка» на баланс КНП
«Хмільницька центральна лікарня»;
- надано згоду КНП «Хмільницький центр первинної медико-санітаної допомоги» міської ради на заміну
сторони орендодавця за договорами оренди комунального майна;
- розглянуто клопотання підприємств та громадян про видалення
дерев на підставі матеріалів Комісії
з визначення стану зелених насаджень;
- взято на квартирний облік гро-

мадян для поліпшення їхніх житлових умов;
- погоджено надання дозволу на
влаштування індивідуального опалення квартири;
- дозволено розміщення будівельних матеріалів на загальноміській території міської територіальної
громади;
- погоджено перелік об’єктів міської територіальної громади на 2022
рік для відбування порушниками
оплачуваних суспільно-корисних робіт та види оплачуваних суспільнокорисних робіт;
- визначено перелік об’єктів міської територіальної громади на 2022
рік для відбування кримінальних покарань у вигляді громадських робіт;
- затверджено перелік об’єктів
міської територіальної громади на
2022 рік для відбування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт та види цих робіт;
- надано неповнолітнім статус
«дитина-сирота» та змінено статус
«дитина, позбавлена батьківського
піклування» на статус «дитина-сирота»;
- затверджено висновок служби
у справах дітей про підтвердження
місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
- розглянуто Ухвали міськрайсуду
про позбавлення батьківських прав
та зміну розміру стягнення аліментів;
- за заявами громадян змінено
статус квартири в житловому будинку по вул. Пушкіна та частини житлового будинку на статус квартири в
житловому будинку по вул. Північна;
- погоджено розміщення соціальної реклами;
- встановлено ліміти споживання
енергоносіїв та водопостачання бюджетним установам міської громади.

• У Хмільницькій громаді - нові відзнаки

Соціальна активність, вагомі успіхи і значні досягнення громадян у сферах життєдіяльності міста Хмільника та
громади винагороджуються.
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради ухвалив
рішення, яким установив такі
відзнаки міського рівня:

- відзнаки Хмільницької міської територіальної громади:
Присвоєння звання «Почесний
громадянин м.-Хмільника»;
Занесення до Книги Пошани та
пам’яті «Гордість Хмільника».
- відзнаки Хмільницького міського голови:
Почесна відзнака Хмільницького
міського голови - медаль «За заслуги перед містом»;
Подяка Хмільницького міського
голови;
Вітальна адреса Хмільницького
міського голови.
Звання «Почесний громадянин м.Хмільника» присвоюється
громадянину України, а також видатним іноземним громадянам для
визнання видатних заслуг громадян
перед містом, заохочення їх особистої діяльності, спрямованої на

добробут міста і громади, а також
за вагомий внесок у розвиток економіки, культури, освіти та охорони
здоров’я, досягнень у спорті, а також
за особисту мужність і героїзм, виявлені при виконанні службового та
громадянського обов’язку на благо
міста Хмільника та України. Особам,
відзначеним званням «Почесний
громадянин міста Хмільника» вручається: диплом, посвідчення, стрічка і
пам’ятний знак.
До Книги Пошани та пам’яті
«Гордість Хмільника» можуть бути
занесені видатні особистості, громадські, політичні чи інші діячі за
вагомий особистий внесок у становлення, розвиток, процвітання міста
– курорту Хмільник, які працювали
чи працюють над формуванням авторитету і престижу міста, досягли
значних результатів у професійній,
громадській, благодійній діяльності.
Занесення до Книги Пошани проводиться за поданням підприємств,
установ, організацій різних форм
власності та підпорядкування, громадських організацій, місцевих осередків політичних партій, виконавчих
органів міської ради, членів виконавчого комітету міської ради, фізичних
осіб. Висунення претендентів на
внесення до Книги Пошани має проходити в обстановці широкої гласності, високої вимогливості до оцінки
досягнень і значимості особистого
внеску кожного претендента.
Почесною відзнакою міського голови – медаллю «За заслуги перед
містом» нагороджуються видатні і
талановиті особистості, які зробили
особливо вагомий особистий внесок у розвиток будь-якої сфери життєдіяльності Хмільницької міської
територіальної громади, здійснення
ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, збагачення і

збереження національної історикокультурної спадщини, результативну
громадську, управлінську, економічну, культурну та гуманістичну діяльність, забезпечення законності, прав
і свобод громадян, захист державних інтересів України тощо.
Нагородженим вручається Почесна відзнака міського голови –
медаль «За заслуги перед містом»,
посвідчення до неї та сертифікат на
отримання одноразової грошової винагороди, розмір якої визначається
окремим рішенням міської ради, або
вручається цінний подарунок еквівалентної вартості.
Подякою Хмільницького міського голови відзначаються трудові
колективи та громадяни за виробничі досягнення, особистий внесок
у соціально-економічний розвиток
міста/громади, високий професіоналізм, значні успіхи у виробничій, соціально-культурній, військовій, творчій, спортивній, громадській та інших
сферах діяльності, активну громадсько-політичну, гуманістичну та благодійну діяльність, створення матеріальних і духовних цінностей, інших
заслуг перед містом/громадою.
Подання про відзначення Подякою міського голови вноситься виконавчим комітетом міської ради,
виконавчими органами міської ради,
старостами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими та іншими об’єднаннями із зазначенням заслуг трудового колективу
чи окремої особи.
Клопотання про нагородження
трудового колективу, як правило,
вноситься у разі відзначення колективу підприємства (установи, організації) з нагоди ювілейної дати від
дня утворення підприємства (установи, організації) або з нагоди професійного свята.

Нагородні матеріали надсилаються до виконавчого комітету міської ради та/або міського голови не
пізніше, як за п’ятнадцять календарних днів до зазначеної події.
Особам, відзначеним Подякою
міського голови, вручається сертифікат на отримання одноразової
грошової винагороди, розмір якої
визначається окремим рішенням
міської ради, або вручається цінний
подарунок еквівалентної вартості.
Вітальна адреса Хмільницького міського голови вручається жителям і трудовим колективам
Хмільницької міської територіальної громади з нагоди ювілейних та
інших визначних дат видатних особистостей міста і громади, керівників підприємств, установ, організацій, депутатів міської ради, членів
виконкому міської ради, Почесних
громадян міста і громади, ветеранів
органів місцевого самоврядування,
працівників Хмільницької міської
ради; відзначення пам’ятних дат/
ювілеїв підприємств, установ і організацій.
Детальніше
про
відзнаки нашої громади Ви можете
дізнатися в таких рішеннях:
- Рішення 3 сесії Хмільницької міської ради 24 скликання
від 01.08.2002р. №60 “Про затвердження
Положення
про
присвоєння
звання
“Почесний громадянин м.Хмільника”
- Рішення 12 сесії Хмільницької міської ради 6 скликання від 28.07.2011р. №217
“Про вшанування пам’яті видатних діячів у місті Хмільнику”
- Рішення виконавчого комітету від 22.12.2021р. №692
«Про відзнаки міського рівня
на території Хмільницької міської територіальної громади».
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У ГРОМАДІ
• Призначені на посаду

Олександр Кравчук навчався та закінчив Бердичівське медичне училище,
Українську медичну стоматологічну академію м.Полтава за дипломом «Лікувальна
справа», кваліфікація «Лікар», Вінницький
інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за
спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування», кваліфікація «Магістр»
з публічного управління та адміністрування.
Трудову діяльність розпочав у 1991
році фельдшером-анестезистом анестезіологічного відділення Бердичівської

У закладах культури –
нові крісла

Незручні,
трохи
твердуваті,
стільці ще з далеких часів появи Будинку культури у Хмільнику – вже в минулому…
Заклади культури міської громади оновлюються комфортними кріслами для глядачів.

Комфортні мікровелюрові крісла придбані за ініціативи міського голови Миколи Юрчишина коштом
міського бюджету відповідно до Програми розвитку
культури та духовного відродження Хмільницької
міської територіальної громади.
Крісла до Хмільника доставила ТОВ «Лихачовська меблева фабрика». Це підприємство стало переможцем відкритих торгів на майданчику публічних
закупівель «Прозоро».
Дизайн крісел сучасний. Спинка та сидіння крісла м’які, обтягнуті спеціалізованою меблевою тканиною, мікровелюром підвищеної зносостійкості,
вищого ґатунку з підвищеними експлуатаційними характеристиками та стійкістю.
Загалом придбано 922 глядацьких крісел на суму
1,3 млн. грн.
Сучасні крісла установлені у великому й малому
залах Будинку культури, а також доповнили інтер’єр
зали у філії Будинку культури села Великий Митник.
Працюємо для комфорту громади!

З 1 січня 2022 року, за результатами конкурсного
відбору, розпорядженням міського голови на посаду
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Хмільницької міської ради призначений Забарський Віктор Борисович, який уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції у
виконавчому комітеті Хмільницької міської ради.
Віктор Забарський нвчався та закінчив Українську державну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого у м. Харків за
спеціальністю «Правознавство». У 1996 році закінчив з відзнакою інститут підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури
України.
Трудову діяльність розпочав у 1991 році. Працював у слідчих органах прокуратури України.
У 1997-1998 рр. очолював слідчий відділ податкової поліції
Хмільницької ОДПІ.
У 1998-2000рр. - директор ТОВ «Добробут».
У 2000-2002рр. - голова правління ВАТ «Летичівський маслозавод».
У 2002-2005рр. - юрисконсульт ВАТ «Уланівський «Агромаш».
У 2005-2016рр. - начальник юридичного відділу ВАТ «Хмільницький елеватор».

Для здоров’я хмільничан
КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради придбала
9 медичних засобів, які рятують життя й
контролюватимуть стан здоров’я жителів
громади.
Це, зокрема, такі важливі прилади:
відеогастроскоп в комплекті, відеогістероскоп в комплекті, автоматичний
біохімічний багатоканаловий аналізатор
лабораторний, кольпоскоп цифровий,
кардіодефібрилятор-монітор, монітор пацієнта HEACO G3D, пульсоксиметр G1B
укомплектований датчиком Sp02 для дорослого, електрокардіограф «БІОМЕД»
ВЕ300А, фотометр «МБА - 540».
Медичне
обладнання
закуплено
коштом держсубвенції (2 млн. грн.), що надана місцевому бюджету для здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій за сприяння народного депутата України Петра Юрчишина.
Нові медичні засоби є важливими для роботи в операційному відділенні, під час лабораторних досліджень та моніторингу фізіологічного стану пацієнтів.
КНП «Хмільницький центр медико-санітарної допомоги» Хмільницької міської
ради закупив 23 пульсоксиметри для пунктів здоров’я Хмільницької громади (колишні

ФАПи). Медтехніка придбана коштом Національної служби здоров’я України (НСЗУ).
Медичні
прилади
отримали
пункти
здоров’я у таких селах громади: с.Лелітка,
с.Соколова, с.Порик, с.Курилівка, с.Широка
Гребля, с.Колибабинці, с.Лозова, с.Педоси,
с.Вугли, с.Стара Гута, с.Голодьки, с.Сьомаки,
с.Білий Рукав, с.Березна, с.Великий Митник, с.Малий Митник, с.Порик, с.Сербанівка,
с.Кушелівка, с.Кожухів, с.Журавне, с.Шевченка,
с.Олександрівка.
Це дозволить покращити якість медичного
обслуговування та наблизити надання медичних послуг до кожного жителя.
Пульсоксиметр – це медичний контрольно-діагностичний прилад, яким вимірюється
рівень насичення крові киснем, тобто рівень
сатурації.Пульсоксиметр являє собою подобу прищіпки, яка встановлюється на палець.
Час вимірювання складає близько 10-15 секунд. Точність результатів зазвичай 95-98%.
За допомогою пульсоксиметра виявляються
патологічні зміни в роботі дихальної системи,
серцево-судинної системи. Моніторинг показників необхідний при бронхіальній астмі, хронічному бронхіті, туберкульозі для швидкого
реагування в разі гострого загострення.
Працюємо для поліпшення здоров’я громади!
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23 грудня 2021 року міський голова
Микола Юрчишин видав розпорядження про призначення Кравчука Олександра Миколайовича генеральним директором Комунального некомерційного
підприємства «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради.

центральної міської лікарні Житомирської області.
У 1999-2010 рр. працював
лікарем-хірургом Державного
закладу «Відділкової лікарні
станції Козятин Південно-Західної залізниці» та хірургом
хірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.
Гербачевского м. Житомир.
У 2010-2016 рр. – в.о. головного лікаря та головний
лікар Державного закладу
«Відділкової лікарні станції
Козятин
Південно-Західної
залізниці».
У 2015-2016 рр. – головний
лікар Козятинської лікарні відновного лікування, а з 2016 по квітень 2021
року – директор КП «Козятинська центральна районна лікарня» Козятинської
районної ради.
З квітня 2021 року – начальник відділу
з питань охорони здоров’я Хмільницької
міської ради.
Має 12 науково-дослідницьких праць і
статей.
Виконав навчальну та наукову програму аспіранта інституту фізіології ім. Богомольця НАН України, пройшов попередній
захист та готується до публічного захисту
дисертації.
Депутат Вінницької обласної Ради.
З 24 грудня 2021 року, за результатами
конкурсного відбору, призначений на посаду генерального директора Комунального
некомерційного підприємства «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради згідно з укладеним з ним контрактом терміном на 5 років.
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ОФІЦІЙНО
ФОТОмить

Міська рада оголошує конкурс на
заміщення вакантних посад

- адміністратора відділу із забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у м. Хмільнику
До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які:
- мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
- мають стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах
державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності не менше 1 року;
- знають норми Конституції України, вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, запобігання
корупції, законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності», законодавства у сфері надання адміністративних
послуг;
- володіють основними програмами роботи на комп’ютері на рівні впевненого користувача.
Документи приймаються з 24.01.2022р. по 22.02.2022р.
- начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю
Хмільницької міської ради
До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які:
- мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра за
відповідним напрямом професійного спрямування («Будівництво та архітектура»
або «Право»);
- мають стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше як два роки;
- знають норми Конституції України, вимог чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, запобігання
корупції, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших чинних законних та підзаконних нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування та регулювання містобудівної діяльності, державних будівельних норм
та правил.
- володіють основними програмами для роботи на комп’ютері.
Документи приймаються з 26.01.2022р. по 24.02.2022р.
- головного спеціаліста служби у справах дітей Хмільницької міської ради
До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які:
- мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
- знають норми Конституції України, вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, запобігання
корупції, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» та іншого законодавства з питань захисту
прав дітей;
- володіють основними программами роботи на комп’ютері на рівні впевненого
користувача.
Документи приймаються з 26.01.2022р. по 24.02.2022р.
Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі у
конкурсах, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м.Хмільник, вул. Столярчука, 10, 4-й поверх (відділ
управління персоналом Хмільницької міської ради), тел.2-25-68.

Вітаємо ювілярів
Міський голова Микола Юрчишин, міська рада та її виконавчий
комітет, старости населених пунктів Хмільницької міської
територіальної громади щиро та сердечно вітають із нагоди:
90-річчя – жительку м.Хмільник Зелінську Геню Адольфівну (13.01.1932)
90-річчя – жительку с.Теси Касьянову Любов Євгенівну (15.01.1932)
90-річчя – жительку с.Щирока Гребля Кирилюк Марію Федорівну (21.01.1932)
90-річчя – жительку с.Голодьки Шевчук Ніну Петрівну (25.01.1932)
90-річчя – жителя м.Хмільник Максименка Миколу Григоровича (28.01.1932)
95-річчя – жительку с.Кожухів Іванову Марію Теофілівну (25.01.1927)
95-річчя – жительку с.Порик Крохмальчук Ніну Андріївну (28.01.1927)

Живіть у радості, турботі та любові.
Благословенні будьте Богом і людьми!
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

• Школи стали ліцеями

Освіта йде шляхом державних реформ. У Хмільницькій
міській територіальній громаді здійснено переоформлення
установчих документів закладів освіти відповідно до Закону
України «Про повну загальну середню освіту» від 20 січня 2020
року.
За цим Законом освіта ділиться на три цикли:
- початкова школа (1-4 клас),
- гімназія (5-9 клас)
- ліцей (10-12 клас).
Звісно, усі ці цикли пройдуть уже діти, які навчаються в Новій
українській школі, зараз вони у перших – четвертих класах.
Тобто, школи, які випускатимуть дванадцятикласників, тепер
мають називатися ліцеями, дев’ятикласників – гімназіями, а четвертокласників – початковими школами.
Назви «Загальноосвітня школа І / II / III ступеня» вже немає.
Гімназія може мати у своєму складі початкову школу, ліцей – і
гімназію, і початкову школу.
Початкова може мати у своєму складі дошкільну освіту.
За відповідні зміни Хмільницька міська рада проголосувала наприкінці минулого 2021 року, щоб у травні 2022 року школярі вже
могли отримати документи про освіту з новою назвою.
Управління освіти, молоді та спорту міської ради подаватиме замовлення на свідоцтва до єдиної бази у Київ. А з нового навчального року право на фінансування матимуть лише заклади, що зареєстровані за назвами, визначеними в Законі.
Поки що освітні заклади кардинально не зміняться. Новації приходитимуть поступово.
Планується, що три класи ліцею будуть профільними. Але поки
що законодавство про профільну освіту лише розробляється в Міносвіти і науки України. (ст. 31 ЗУ "Про повну загальну середню
освіту").
Відповідно до Закону України «Про освіту», заклади освіти мають 5 років на переоформлення установчих документів для приведення їх у відповідність до чинних норм.
Але вже з 28 вересня 2022 року в територіальних громадах не
може бути жодних загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) зі
ступенями (звідки і йде поняття «пониження ступеня»), НВК чи
НВО. Лише початкові школи, гімназії та ліцеї.
Тож за освітнім Законом у Хмільницькій громаді тепер налічується 14 ліцеїв, 4 гімназії та 1 початкова школа.

До уваги жителів громади!
Відділ ведення реєстру територіальної громади Хмільницької міської ради повідомляє про необхідність оновлення даних громадян у реєстрі громади.
Для цього власникам будинковолодінь треба звернутися
до міської ради за адресою: м.Хмільник, вул.Столярчука,10,
І поверх, каб.№ 103 (відділ ведення реєстру територіальної
громади міської ради).
При собі необхідно мати наступні документи:
- паспорти всіх зареєстрованих;
- ідентифікаційний номер;
- свідоцтва про народження дітей віком до 14 років;
- будинкову (домову) книгу (за наявності).

14 січня 2022 року минули роковини по смерті почесного громадянина міста Хмільника та Хмільницького району Михальчука
Анатолія Миколайовича.
Співчуваючи непоправній втраті, глибоко сумуємо разом із родиною Анатолія Миколайовича.
Вічна пам’ять про авторитетного керівника та його добрі
справи для розвитку громади назавжди збережуться в серцях
хмільничан.
Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті голови Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області (2014-2016рр.),
судді у відставці Клімика Костянтина Олександровича.
Разом із рідними поділяємо біль важкої втрати.
Світла пам’ять.

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