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ХАЙ РІК НОВИЙ ВІНШУЄ ВАС ДОБРОМ,
ГАРАЗДАМИ ВСМІХНЕТЬСЯ У РОДИНІ, 
ЩОБ ВИ І МИ ТРИМАЛИСЯ ГУРТОМ - 
ХМІЛЬНИК НАШ БУДЕ КРАЩИМ І ЄДИНИМ!

Шановні хмільничани! 
2017 рік вже заступає за обрії 

свого земного часу і незабаром 
ми зустрічатимемо Новий 
2018 рік та радітимемо Різдву 
Христовому. У цю особливу 
пору, сповнену миттєвостями 
дива й віри у світле прийдешнє, я 
звертаюся до Хмільницької родини 
– нашої громади із найщирішими 
побажаннями.  

Радію, що ми разом прожили 
цей рік – рік викликів, досягнень і 
перспектив. Ми разом наполегливо 
працювали, долали труднощі, 
досягали результатів, втішалися 
успіхами, вірили й продовжуємо 
вірити в те, що в єднанні 
будемо успішні, самодостатні, 
непереможні. 

Я сердечно дякую всім за 
підтримку добрих ініціатив, 
загальноміських справ та заходів 
для розвитку Хмільника, його 
позитивного іміджу, комфорту 
рідної території.

Надзвичайно ціную думку 
кожного – від критичної до 
схвальної, адже вірю, що ми спільно 
вболіваємо за долю міста, дбаємо 
про його авторитет та успішність. У 
цьому – ми єдині, ми – хмільничани!

Зі щирістю в серці бажаю 
всім омріяного миру в нашій 
державі, добробуту, злагоди і 
спокою в кожній родині. Ще зичу, 
щоб  упродовж 2018 року Вас 
супроводжував добрий настрій, 
і на серці було тепло від  уваги, 
допомоги, підтримки і вдячності.

Нехай ці добрі побажання, а 
також мрії й надії кожного будуть 
здійсненими, і ми будемо мати 
більше можливостей для єднання, 
позитиву і спілкування. 

Запрошую на загальноміське  
новорічне свято, що відбудеться 
31 грудня о 21.00 год. біля Будинку 
культури.

 Приємної Вам зустрічі Нового 
Року та щасливих Різдвяних свят!

 З повагою, вдячністю та 
найкращими побажаннями 

Міський голова    
                                Сергій РЕДЧИК

 

БЮДЖЕТ МІСТА-2018
УХВАЛЕНО

На 46 черговій сесії міської 
ради, що відбулася 22 грудня,  
депутати затвердили бюджет 
міста на 2018 рік. 

При визначенні обсягу 
ресурсу бюджету міста 
враховано макропоказники 
економічного і соціального 
розвитку України на 2018-
2020 роки, норми зарахування 
акцизного податку з пального, 
єдиного податку,  розміру 
прожиткового мінімуму, 
мінімальної зарплати, зміни 
в ціновій політиці щодо 
енергоносіїв, покращення 
умов оплати праці 
педагогічних працівників, а 
також інші законодавчі зміни.

Обсяг доходів на 2018 рік 
- 251,2 млн. грн. (це більше 
фактичних надходжень за 
11 місяців 2017 року) на 41,7 
млн. грн. або на 5,8 млн. грн. 
більше уточненого плану 
2017 року. До складових 
доходів міського бюджету 
увійшли: податкові (податки 
та збори) та неподаткові 

надходження (доходи від 
власності та підприємницької 
діяльності,адміністративні 
збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської 
діяльності), міжбюджетні 
трансферти (дотації, 
субвенції).

Видатки бюджету міста 
на 2018 рік розподілені 
між п’ятьома головними 
розпорядниками коштів 
міського бюджету. У процесі 
розрахунку видатків на 
заробітну плату враховано 
розмір мінімальної заробітної 
плати з 1 січня 2018 року  в 
сумі 3723,0  грн. та розмір 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб із 1 січня – 
1762 грн., з 1 травня – 1841 
грн., з 1 грудня – 1921 грн. 
Отже, видаткова частина 
міського бюджету на 2018 
рік сформована в загальній 
сумі 248,9  млн. грн., у тому 
числі за загальним фондом –  
226,8млн. грн. та спеціальним 
– 22,1 млн. грн.

   Видатки міського бюджету 
спрямовані на освітню 
галузь,  соціальний захист 
та соціальне забезпечення,  
органи місцевого 
самоврядування, житлово-
комунальне та дорожнє 
господарство, культуру та 
мистецтво,  фізичну культуру 
і спорт тощо.

Головний кошторис міста 
передбачатиме фінансування 
міських комплексних програм 
на 2018 рік. Це – заходи з 
розроблення містобудівної 
і проектної документації, 
розвитку малого та 
середнього підприємництва, 
регулювання земельних 
відносин та управління 
к о м у н а л ь н о ю 
в л а с н і с т ю , р о з в и т к у 
місцевого самоврядування 
та партнерських відносин, 
захисту населення міста у 
разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій тощо.

Ухваленню бюджету 
міста передувало тривале 
обговорення у колі 
громадськості та депутатів, 
уточнення окремих 
складових, внесення 
пропозицій та заслуховування 
коментарів.

Важливо, що у 
мотиваціях депутатів, за 
якими ухвалення  бюджету, 
їхніх виступах загалом 
переважали пріоритети 
щодо рівнозначного підходу 
до розподілу фінансування 
дорожнього господарства та 
утримання міста, покращення 
інфраструктури міських 
територій.  

Тож аргументовані 
пропозиції місцевих обранців 
знайшли своє врахування у 
проекті бюджету. 

Бюджетне рішення 
підтримали 20 із 26 присутніх 
на сесії депутатів поіменним 
голосуванням.
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12 грудня за організації 
Центру ресурсоефек-
тивного та чистого ви-
робництва, сприяння 
Вінницької обласної 
державної адміністрації 
та Хмільницької міської 
ради, у виробничому 
підрозділі санаторій «Ме-
дичний центр реабілітації 
залізничників» відбулася 
конференція на 
тему: «Підвищення 
ресурсоефективності 
у Вінницькому регіоні: 
досвід проекту ЮНІДО». 

В і д к р и л и 
к о н ф е р е н ц і ю : 
Хмільницький міський 
голова Сергій Редчик та 
директор Центру ресур-
соефективного та чисто-
го виробництва  (РЕЧВ) 
Ігор Шилович, який 
розповів про реалізацію 
проекту ЮНІДО з впро-
вадження ресурсоефек-
тивного та чистого ви-
робництва.

З в е р т а ю -
чись до учасників 
комунікативного захо-
ду, міський голова, най-
перше засвідчив свою 
повагу до адміністрації 
о з д о р о в н и ц і 
з а л і з н и ч н и к і в , 
представників РЕЧВ, 
обласної і місцевої вла-
ди, науково-дослідних та 
фінансових інституцій, 
бізнес-асоціацій і про-
мислових підприємств.

К е р і в н и к 
міста принагідно 
поінформував про 
пріоритетні кро-
ки Хмільника до 
ресурсоефективної та 
«зеленої економіки».

Міський голова 
підкреслив наступне: 

– Хмільник прагне по-
ступального розвитку, а,
отже, – відкритий до впро-
вадження екологічних 
стратегій, спрямованих 
на попередження не-
гативного впливу на 
довкілля, підвищення 
ресурсоефективності, 
зниження ризиків для 
людини. Мені надзви-
чайно приємно ствер-
джувати про те, що в 
цьому питанні ми маємо 
однодумців-практиків, 
науковців, експертів. 
І прикладом наших 
стратегічних кроків є за-
початкування співпраці 
із Українським науково-
дослідним інститутом 
медичної реабілітації 
та курортології 
Міністерства охорони 
здоров’я України. Ми 
прагнемо до збереження 
екології курорту шляхом 
застосування успішних 
ресурсоефективних ме-
тодик», – підсумував 
міський голова.

Далі слово було за 
модератором заходу, 
яким виступив керівник 

Вінницького офісу Цен-
тру РЕЧВ Валерій Ред-
чик. Валерій Мико-
лайович представляв 
промовців та давав ко-
роткий коментар щодо 
головних месиджів їхніх 
виступів.

Досить пізнавальним  
було дізнатися про кращі 
практики ресурсоефек-
тивного та чистого ви-
робництва на Вінниччині. 
У цьому своїм досвідом 
поділилися представни-
ки таких підприємств як:  
ПАТ «Завод  «Маяк»», 
«Дашівський РЕМЗ», 
а також наші місцеві 
підприємства ПАТ 
«Хмільниксільмаш» та КП 
«Хмільникводоканал». 
Про досвід залучення 
інвестицій у Вінницький 
регіон розповіла заступ-
ник директора Агенції 
регіонального розвитку 
Вінницької області Інна 
Загнітко.

Із ґрунтовною 
доповіддю про перспек-
тиви розвитку оздоров-
ниць курорту Хмільника 
на основі ресурсоефек-

тивного та чистого ви-
робництва виступила 
заступник директора 
по науці ДП «Укр НДІ 
медичної реабілітації 
та курортології 
Міністерства охорони 
здоров’я України Олена 
Нікіпелова.

Про спеціальні 
пропозиції в частині 
реалізації програм кре-

дитування предметно 
поінформували пред-
ставники Вінницького 
відділення АБ Ук-
ргазбанк» та АТ 
«Укрексімбанк».

Приємною подією 
на конференції стало 
відзначення учасників 
проекту ЮНІДО у 
Вінницькій області за 
кращі досягнення із 
впровадження РЕЧВ у 
2017 році, а також вру-
чення сертифікатів ста-
жерам.

Після підбиття 
підсумків та офіційного 
завершення роботи 
конференції відбулася 
пізнавальна екскурсія 
територією медично-
го центру реабілітації 
залізничників, яка, за 
враженнями її учасників, 
залишила чимало 
приємних емоцій від 
перебування на курорті 
Хмільник.

ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ: ДОСВІД 
ПРОЕКТУ ЮНІДО

П р е д м е т н і 
домовленості щодо 
перспективної співпраці 
були обумовлені 13 
грудня під час зустрічі у 
міського голови Сергія 
Редчика. 

Від імені 
Хмільницької міської 
ради та її виконавчого 
комітету підписантом 
виступив міський 
голова Сергій Редчик. 
Державну установу 
«Український науково-
дослідний інститут 
медичної реабілітації 
та курортології 
Міністерства охорони 
здоров’я України 
під час підписання 
договору повноважно 
п р е д с т а в л я л а 
заступник директора 
по науці ДП «Укр НДІ 
медичної реабілітації 

та курортології 
Міністерства охорони 
здоров’я України» Олена 
Нікіпелова. 

За цим Договором 
Сторони підтверджують, 
що їхнім інтересам 
відповідає спільна і 

погоджена співпраця 
у сфері науково-
практичної діяльності 
щодо організаційно-
методичної та  
наукової роботи, 
сприяння підвищенню 
ефективного і 

р а ц і о н а л ь н о г о 
використання природних 
лікувальних ресурсів.

У рамках укладеного 
Договору Сторони 
уповноважені на 
співпрацю у таких 
напрямках: здійснення 
медико-біологічної  якості 
та цінності природних 
лікувальних ресурсів 
та преформованих 
засобів на території 
міста Хмільника, 
проведення моніторингу 
безпечності та якості 
природних лікувальних 
ресурсів, надання 
фахових консультацій та 
кураторської допомоги 
шляхом проведення 
виїзних семінарів із 
актуальних питань 
медичної реабілітації, 
курортології, фізіотерапії, 
з а б е з п е ч е н н я 

участі лікарів   
оздоровниць міста 
у науково-практичних 
конференціях і наукових 
сесіях «Укр НДІ 
медичної реабілітації та 
курортології Міністерства 
охорони здоров’я 
України», проведення 
спільних консультацій, 
конференцій у 
партнерстві з 
органами місцевого 
с а м о в р я д у в а н н я , 
іншими закладами та 
інституціями.

Договір    набув   чинності 
із дня його підписання 
у п о в н о в а ж е н и м и 
Сторонами, діятиме 
впродовж 5 років і може 
бути пролонгованим 
за умови, якщо одна 
зі Сторін письмово 
не заявила про його 
розірвання.

ХМІЛЬНИК СПІВПРАЦЮВАТИМЕ ІЗ ІСТИТУТОМ МЕДИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

ЕКОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ

ПЕРСПЕКТИВИ
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НОВАЦІІЇ

Комплексну систему днями 
встановили у сесійній залі. Тож 
відтепер процес голосування 
буде автоматизованим. Система 
самостійно реєструє депутатів-
учасників голосування, фіксує 
усі вихідні дані та опрацьовує 
результати. Ще депутати 
мають персональні пульти, що 
обладнані мікрофонами, по 
обидві сторони в залі розміщені 
два табло, де відображається 

оперативна інформація про 
хід голосування та сесійного 
засідання загалом. Відтак, 
кожен присутній у сесійній залі 

зможе побачити хто і за що 
проголосував.

Рішення про введення таких 
новацій Хмільницькі депутати 
ухвалили на одній із сесій. 
На встановлення електронної 
системи міська рада виділила 
500 тис. грн.

Придбання комплексної 
системи обійшлося бюджету 
міста 470 тис. грн., адже відбір 
виконавця робіт проводився 

шляхом оголошення закупівлі 
на офіційному порталі 
оприлюднення інформацій про 
публічні закупівлі України.

ДЕПУТАТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ГОЛОСУЮТЬ ПО-НОВОМУ

Замість піднятих рук – треба натиснути кнопки, щоб 
виступити – попередньо записатися на виступ. На 46 
черговій сесії, 22 грудня, після проведення попереднього 
тестування та внесення змін до Регламенту міської ради, 
депутати Хмільницької міської ради спробували працювати 
в режимі пленарного засідання по-новому.

На сесію міської 
ради, проведення якої 
планувалося 21 грудня, 
прийшли підприємці, котрі 
здійснюють торгівлю на 
малому  ринку міста по 
проспекту Свободи. Перед 
керівництвом міста та 
депутатським корпусом 

вони порушили питання 
гарантованого збереження 
умов їхньої діяльності на 

ринку у зв’язку зі  зміною 
орендаря земельної 
ділянки.

Оскільки пленарне 
засідання ради не 
відбулося через відсутність 
кворуму, міський голова 
Сергій Редчик, прагнучи 
ситуативного вирішення 
цього питання, по обіді 
зініціював проведення 
окремої зустрічі за участі усіх 
сторін процесу – орендарів, 
представників ініціативної 
групи з числа підприємців, 
депутатів міської ради та 
посадовців.

За розмовою кожен мав 
нагоду висловитися, відтак 
– вдалося почути наміри
орендаря, який запевнив

присутніх, що готовий 
зберегти торгівельні місця 
та повідомив про прагнення 
покращити ринкову  
інфраструктуру.

Підприємці ж у свою чергу 
висловилися за те, щоб 
істотні умови їхніх гарантій 
були прописані у договорі, і в 

цьому прагнуть заручитися 
фаховою допомогою 
посадовців міської ради.

Уже наступного дня, 
розглядаючи це питання 
на сесії, міська рада 
врахувала пропозиції 
сторін, погодивши перехід 
права оренди земельної 
ділянки від одного орендаря 
до іншого, встановила 
річну орендну плату та 
продовжила договір оренди 
земельної ділянки на 10 
років. 

У рішенні, за пропозицією 
підприємців, прописані 
зобов’язання  орендаря щодо 
забезпечення збереження 
рівнозначних торгівельних 
площ підприємцям у 
випадку реконструкції чи 
будівництва інфраструктури 
ринку. 

ІЗ ПІДПРИЄМЦЯМИ – 
ПРО ГАРАНТІЇ ТОРГІВЛІ 

НА РИНКУ

КОМПРОМІСНІ РІШЕННЯ

11 грудня міський голова 
Сергій Редчик провів робочу 
зустріч із Віталієм Сметанюком 
і Михайлом Ткачуком – 
директором та комерційним 
директором компанії 
НОРДКЛІФФ, що спеціалізується 
на виготовленні світильників. 
Розмова відбулася за сприяння 
почесного громадянина міста 
Хмільника Олександра Ткаленка 
та його сина Андрія Ткаленка.

За предметним спілкуванням  
представники кампанії 
розповіли про особливості своєї 
діяльності. При цьому вони 
презентували каталог продукції 

та зразки вуличних світильників.
На завершення зустрічі 

гості виконали приємну місію – 
подарували для міста-курорту 
Хмільник десять світлодіодних 
світильників, які у перспективі 
знайдуть своє розташування на 
вулицях міста.

Від імені територіальної 
громади міста міський голова 
Сергій Редчик висловив 
вдячність керівництву кампанії 
НОРДКЛІФФ за підтримку 
ініціатив доброчинності, а також 
принагідно подякував родині 
Ткаленків за їхню активну 
громадську позицію.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ – 
ДЛЯ МІСТА
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Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

Про заходи з відзначення в місті 
державних свят, пам’ятних і 
знаменних дат, загальноміських 
заходів

засідання оргкомітетів, зустрічі 
з представниками громадських 
організацій, електронні 
консультації  

упродовж року Сектор з питань культури міської 
ради 
Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій із громадськістю 
міської ради
Відділ організаційно-кадрової 
роботи міської ради 

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Моніторинг діяльності органу 
місцевого самоврядування 

анкетне опитування упродовж року Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій із громадськістю 
міської ради

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Назва питання
або проекту нормативно-
правового акта 

Захід, що проводитиметься 
у рамках консультацій із 
громадськістю   

Термін  
проведення консультацій 

Структурний підрозділ 
міської ради, що відповідальний 
за проведення консультацій  з 
громадськістю

Порядок оприлюднення 
інформації про проведення 
консультацій

Про встановлення єдиного 
податку   

засідання «круглого столу»
громадські слухання

1 півріччя Управління економічного розвитку 
та євроінтеграції міської ради
Фінансове управління міської 
ради 

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста 

Про встановлення туристичного 
збору   

засідання «круглого столу»
громадські слухання

1 півріччя Фінансове управління міської 
ради

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Про втановлення податку на 
майно 

засідання «круглого столу»
громадські слухання

1 півріччя Фінансове управління міської 
ради

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Про затвердження Положення 
про проведення земляних робіт 
у місті Хмільнику (нова редакція)

засідання «круглого столу»
громадські слухання

1 півріччя Управління житлово-
комунального господарства та 
комунальної власності міської 
ради 

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Про затвердження Порядку 
погодження та розташування на 
об’єктах благоустрою об’єктів 
сезонної торгівлі, сфери послуг і 
розваг 

засідання «круглого столу»
громадські слухання

1 півріччя Управління економічного розвитку 
та євроінтеграції міської ради

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Про відновлення центрального 
парку міста ім. Т.Г.Шевченка

засідання «круглого столу» 1 півріччя Управління житлово-
комунального господарства та 
комунальної власності міської 
ради

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської 
ради від 20.04.2012р. №125 
«Про затвердження Положення 
про проведення на території 
міста Хмільника виставково-
ярмаркової та презентаційної 
діяльності»

засідання «круглого столу»
громадські слухання

1 півріччя Управління економічного розвитку 
та євроінтеграції міської ради

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Про надання земельних ділянок 
у тимчасове користування 
для ведення городництва, 
сінокосіння, встановлення 
тимчасових гаражів, які не 
використовуюються за цільовим 
призначенням

засідання «круглого столу»
громадські слухання

упродовж року Відділ земельних відносин міської 
ради 

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Про Положення про порядок 
набуття права на земельну 
ділянку за давністю користування 

засідання «круглого столу»
громадські слухання

упродовж року Відділ земельних відносин міської 
ради

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Про можливості участі жителів 
територіальної громади міста у 
бюджетному процесі  

засідання «круглого столу» упродовж року Фінансове управління міської 
ради 

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Реалізація державної соціальної 
політики щодо соціального 
захисту і підтримки учасників АТО 
та членів їх сімей 

засідання «круглого столу» упродовж року Управління праці та соціального 
захисту населення міської ради 

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

Вивчення громадської думки експрес-аналіз, коментарі, відгуки, 
інтерв’ю, опитування 

упродовж року Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій із громадськістю 
міської ради 

Висвітлення у ЗМІ 
Оприлюднення на офіційному 
веб-сайті міста

О Р І Є Н Т О В Н И Й  П Л А Н 
проведення консультацій із громадськістю виконавчими органами 

Хмільницької міської ради на 2018 рік 

            ДОДАТОК
до рішення виконкому міської ради 
від „18” грудня 2017р. №467

Виконавчий комітет щороку складає та до початку наступного року затверджує орієнтовний  план проведення  
консультацій із громадськістю. 18 грудня на черговому засіданні виконкому розглянуто та затверджено орієнтовний 
план проведення консультацій із громадськістю виконавчими органами Хмільницької міської ради на 2018 рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ 
НА 2018 РІК

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

Керуючий справами виконкому  міської ради С.П.Маташ


