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Розповсюджується безкоштовно

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

Шановна громадо! Учні, учителі, батьки!
1 вересня нас ще більше єднає чудове свято – День знань.
Вітаю всіх із початком нового навчального року.
Дуже хочу, щоб цей рік став успішним, а ми були щасливі від здобуття 

нових знань, відкриття нових здібностей і талантів, здійснення мрій.
 Цьогоріч своє перше сходження на вершину знань зроблять 440 до-

питливих першокласників. Для 209-ти випускників цей рік стане визна-
чальним у відкритті нових, світлих горизонтів їхньої долі.   

Дякую нашим педагогам за активну участь у розбудові освіти в грома-
ді. Ви робите все для того, щоб наші заклади завжди були  міцні інте-
лектом, наповнені радістю школярів, щоб був згуртований педагогічний 
колектив та батьківська громада.

Бажаю всім школярам у новому навчальному році сміливо крокувати 
стежками знань, вчителям зичу натхнення й мотивації для нових пере-
мог, а батькам - терпіння у вихованні своїх дітей,  віри у  світ  їхніх  без-
межних талантів.

Зі святом! У добрий час!
З повагою

Міський голова                   
Микола ЮРЧИШИН

З Днем знань! 
Цікавого навчання та старту нових перемог!

Бюджет участі: Прийди та проголосуй!
У Хмільницькій міській громаді проводиться 

голосування за проєкти Бюджету участі, які бу-
дуть реалізовані у 2022 році. Голосування три-
ває по 13 вересня 2021 року.

Проголосувати можуть жителі міської територі-
альної громади, яким виповнилося 14 років в елек-
тронному вигляді та/або на паперових носіях.

Одна особа може підтримати не більше, ніж три 
різних проєкти.

Проголосувати можна за такі проєкти: 
№4 «Зона сімейного відпочинку «В здоровому 

тілі здоровий дух»;
№6 «Щасливе дитинство - початок формування 

здорової особистості»;
№10 «Здорова людина – здорова нація!»;
№1 «Облаштування спортивно-ігрового майдан-

чика у с.Порик вул. Гагаріна 67/б»;
№13 «Облаштування зони відпочинку «Комфорт-

не дозвілля»;
№15 «Подаруй кошеняті дім»;
№16 «Дитяча мрія - тверде гумове покриття під 

дитячий майданчик»;
№17«Нове будівництво алеї по вул. Н.Курченко 

у с.Журавне»;
№19 «Літній кінотеатр»;
№20 «Облаштування зони відпочинку та спортив-

ного дозвілля (з встановленням тенісних бетонних 
антивандальних столів, дерев’яного ігрового комп-
лексу для дітей, турніків та перекладин для дорос-
лих, лав) на розі вулиць Меморіальна та Північна»;

№22 «Острів відпочинку»;
№23 «Озеленення та утримання території місь-

кого парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка»;
№25 «Встановлення мережі вуличного освітлен-

ня с.Томашпіль»;
№26 «Твій дім – жива планета»;
№29 «Сучасна книжкова бібліотека»;
№30 «Дообладнання дитячого майданчика по 

вул. Монастирська буд.1»;
№32 «Відродження «Шкільного парку» в селі Ве-

ликий Митник»;
№34 «Здорові діти - здорове суспільство»;
№35 «Моя вулиця - моя краса»;
№38 «Молодіжний туризм».

Голосування у електронному вигляді здійснюєть-
ся за допомогою авторизації через електронну по-
шту шляхом завантаження паспортних даних (1-ша 
сторінка паспорта та остання сторінка із припискою) 
або довідки про взяття на облік внутрішньо перемі-
щеної особи, авторизацією через BankID або із засто-
суванням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Голосування на паперових носіях проводиться в 
пунктах супроводу Бюджету участі за такими адре-
сами:

місто Хмільник вул. Столярчука, 10 (Центр на-
дання адміністративних послуг);

село Соколова вул. Грушевського, 42;
село Кожухів вул. Шляхова, 22;
село Широка Гребля вул. Шевченка, 50;
село Лозова вул. Молодіжна, 15а;
село Великий Митник вул. Центральна, 80;
село Порик вул. Свободи, 1а;
село Кривошиї вул. Чапаєва, 23.
Проголосувати в пунктах супроводу можна 

за умови пред’явлення оригіналу паспорту (до-
відки про взяття на облік внутрішньо переміще-
ної особи) та заповнення бланку голосування.

Бюджет  участі - демократичний 
процес, який надає можливість  
жителям громади брати участь 
у розподілі коштів міського 
бюджету шляхом створення 
проєктів, голосування за них та 
реалізації проєктів-переможців.
Контактна інформація: 
м. Хмільник вул. Столяр-
чука, 10 каб. 308. Телефон 
22514. Електронна адреса 
publicprojecthm@gmail.com

Золотавий серпень – пора збирання врожаю, 
дбайливо виплеканого руками селянської праці,  
вмілого господарювання наших краян на рідній 
землі.

Зі щедрими ужинками на своїх нивах зустріча-
ють нову добу аграрії Хмільницької міської тери-
торіальної громади.

До початку жнив вони готувалися ретельно, пра-
цювали відповідально від зорі до зорі, незважаючи на 
спеку, втому та погодні умови.

Сільськогосподарські підприємства нашої громади 
завершили збирання ранніх зернових культур на пло-
щі 5365 га, при врожайності 66 ц/га.

Намолочено 35433 тонн зерна, зокрема:
- озимої пшениці на площі 5120 га, при врожайності 

67 ц/га (всього: 34061 тонн);
- ярого ячменю на площі 100 га, при врожайності 

57 ц/га (всього: 568 тонн).
Збирання ріпаку проведено на площі 1879 га, при 

врожайності 37 ц/га (намолочено 6952 тонни).
Вітаємо аграріїв Хмільницької громади із завер-

шенням першого етапу хліборобської праці – збиран-
ня ранніх зернових культур.

Щиро дякуємо керівникам місцевих агропідпри-
ємств та їхнім дбайливим працівникам за чесну пра-
цю на своїй землі.

Хай ниви і поля Хмільницької громади колосяться 
щедрим урожаєм, щоб мир та добробут був у нашій 
благодатній Україні!

Громада зі щедрим 
урожаєм!
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10 серпня під головуванням міського голо-
ви Миколи Юрчишина відбулася позачергова 
17 сесія міської ради 8 скликання. У роботі се-
сії взяли участь 26 депутатів міської ради, які 
розглянули 21 питання.

Зокрема, місцеві обранці підтримали внесен-
ня змін та доповнень до таких міських програм: 
утримання дорожнього господарства на території 
населених пунктів Хмільницької міської територі-
альної громади, управління комунальною влас-
ністю, розвитку житлово-комунального господар-
ства і благоустрою, покращення умов медичного 
обслуговування жителів та розвитку освіти Хміль-
ницької міської територіальної громади.

Внесено зміни до рішення про затвердження 
актів приймання-передачі майна сільських рад.

У ході пленарного засідання депутати затвер-
дили штатну чисельність Комунального закладу 
«Білорукавський заклад загальної середньої осві-
ти І ступеня» Хмільницької міської ради, Кому-
нального закладу «Куманівецький заклад загаль-
ної середньої освіти І-ІІ ступенів» Хмільницької 
міської ради, Колибабинського закладу дошкіль-
ної освіти Хмільницької міської ради, Лелітського 
закладу дошкільної освіти Хмільницької міської 
ради та внесено зміни до штатної чисельності Ко-
мунального закладу «Великомитницький заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Хміль-
ницької міської ради.

Також було прийняте рішення про введення 
додаткових штатних одиниць до штату закладів 
загальної середньої освіти Хмільницької міської 

ради.
Депутати затвердили у новій редакції Поло-

ження про управління праці та соціального захис-
ту населення Хмільницької міської ради.

Окремими рішеннями депутатський корпус 
вніс зміни до бюджету Хмільницької міської тери-
торіальної громади та затвердив Додаткову уго-
ду №1 до Договору про передачу видатків у 2021 
році.

Внесено зміни до фінансового плану Кому-
нального некомерційного підприємства «Хміль-
ницька центральна лікарня» Хмільницької міської 
ради на поточний рік.

Два питання порядку денного стосувалися 
врегулювання земельних відносин, які знайшли 
підтримку серед депутатів.

Міська рада оголошує відбір проєктів громадських організацій 
Конкурсні пропозиції приймаються:
з 30.08.2021 по 29.09.2021 щоден-

но, крім вихідних та святкових днів, з 
08.00 год. до 17.00 год., за адресою: 
м.Хмільник, вул.Столярчука, 10 - Центр 
надання адміністративних послуг у 
м.Хмільнику.

До участі в конкурсі допускаються: 
громадські організації осіб з інвалідністю 
та ветеранів, діяльність яких має соці-
альну спрямованість, які зареєстровані у 
встановленому законодавством порядку. 

Громадська організація може подава-
ти на конкурс тільки одну конкурсну про-
позицію. 

Конкурсні пропозиції подаються ор-
ганізаторові конкурсу у друкованій формі 
та на електронному або оптичному носі-
єві на поштову адресу: м. Хмільник, вул. 
Столярчука, 10, у строк, визначений в 
оголошенні про проведення конкурсного 
відбору. Конкурсна пропозиція складаєть-
ся державною мовою. 

Відповідно до розпорядження міського го-
лови Юрчишина М.В. 3 вересня 2021 року о 
12.00 год. у залі засідань міської ради /2 по-
верх/ відбудеться позачергова 18 сесія місь-
кої ради 8 скликання. 

На розгляд сесії виносяться наступні питання:
1. Про внесення змін та доповнень до рішення 

82 сесії міської ради 7 скликання від 13.10.2020 
року №2857 «Про оренду комунального майна 
Хмільницької міської ОТГ».

2. Про внесення змін до Програми утримання 
дорожнього господарства на території населених 
пунктів Хмільницької міської територіальної гро-
мади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 
року № 2725 (зі змінами).

3. Про внесення змін та доповнень до Програ-
ми забезпечення населення Хмільницької міської 
територіальної громади якісною питною водою 
на 2021-2023 рр., затвердженої рішенням 80 се-
сії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року 
№2726 (зі змінами).

4. Про внесення змін та доповнень до Програ-
ми розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою Хмільницької міської територіаль-
ної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рі-
шенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 
жовтня 2018 року №1693 (зі змінами).

5. Про внесення змін до Програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській 
територіальній громаді на 2019-2021 роки, за-
твердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скли-
кання від 19.10.2018 р. №1705 (зі змінами).

6. Про внесення змін та доповнень до рішен-
ня 53 сесії міської ради 7 скликання №1706 від 
19.10.2018 року «Про порядок використання ко-
штів міського бюджету, передбачених на фінан-
сування заходів «Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Хмільницькій міській терито-
ріальній громаді на 2019-2021 роки», зі змінами.

7. Про внесення змін до рішення 13 сесії місь-
кої ради 8 скликання від 11.06.2021 року №551 
«Про затвердження договору про міжбюджетні 
трансферти між місцевими бюджетами у 2021 
році».

8. Про затвердження договорів про передачу 
видатків у 2021 році Головному управлінню Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області.
9. Про затвердження договору про передачу 

видатків у 2021 році Управлінню Служби безпеки 
України у Вінницькій області.

10. Про Прогноз бюджету Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки.

11. Про внесення змін до рішення 3 сесії місь-
кої ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 
«Про бюджет Хмільницької міської територіаль-
ної громади на 2021 рік» (зі змінами).

Рекомендувати головам постійних комісій 
міської ради провести засідання комісій 3 верес-
ня 2021 року:

- 10.00 год. засідання постійної комісії міської 
ради з питань планування соціально-економічно-
го розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, 
торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної 
політики.

- 11.30 год. засідання постійної комісії міської 
ради з питань житлово-комунального господар-
ства, благоустрою, комунальної власності, енер-
гозбереження, постійної комісії міської ради з 
питань охорони здоров'я, освіти, культури, моло-
діжної політики та спорту.

3 вересня - позачергова 18 сесія міської ради

 Хмільницька міська рада щорічно, на умовах кон-
курсного відбору, надає фінансову підтримку гро-
мадським організаціям соціального спрямування.

28 серпня 2021 року виконавчий комітет Хміль-
ницької міської ради ухвалив рішення про оголо-
шення Конкурсу з відбору громадських організацій 
осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість для надання у 2022 
році фінансової підтримки коштом бюджету місь-
кої громади. (Продовження на 4 стор.)
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30 серпня на педагогічній конференції 
міський голова Микола Юрчишин предста-
вив освітянам громади новопризначеного 
начальника управління освіти, молоді та 
спорту Хмільницької міської ради Віталія 
Оліха.

Міський голова привітав Віталія Васильови-
ча із призначенням на відповідальну посаду, по-
бажав йому успіхів та  досягнень в управлінській 
сфері.

Віталій Васильович під час свого виступу по-
дякував очільнику громади за довіру та запев-
нив, що докладе зусиль, аби разом із педаго-
гічними колективами відповідально працювати 
над виконанням  актуальних завдань і  досяг-
ненням цілей освітнього процесу в міській гро-
маді.  

Оліх Віталій Васильович народився 22 серп-
ня 1976 року в м. Калинівка Вінницької області.

Закінчив Хмельницький  національний уні-
верситет за напрямком підготовки «Педаго-
гічна освіта» та здобув кваліфікацію «Бака-

лавр педагогічної освіти, соціальний педагог».
Закінчив Хмельницький національний уні-

верситет та отримав повну вищу освіту за 
спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здо-
був кваліфікацію «Соціальний педагог, прак-
тичний психолог».

Закінчив Комунальний вищий навчальний за-
клад «Вінницька академія неперервної освіти» 
з відзнакою та здобув кваліфікацію «Магістр 
з публічного управління та адміністрування».

З жовтня 2011 року  і  до призначення на по-
саду начальника управління освіти молоді та 
спорту Хмільницької міської ради  працював 
директором Корделівської СЗШ І-ІІІ ступенів 
(Калинівська територіальна громада).

Має кваліфікаційну категорію «Спеціа-
ліст вищої категорії» та  педагогічне звання 
«Практичний психолог-методист».

За результатами конкурсного відбору з          
27 серпня 2021 року призначений на посаду на-
чальника управління освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради.

Представлено нового очільника управління освіти 

Міський голова Микола Юрчишин та ви-
конавчий комітет Хмільницької міської ради 
мають намір реалізувати проєкт із установ-
лення пам'ятного знаку хмільничанам, учас-
никам АТО/ООС в меморіальному сквері між 
площею Перемоги і вулицею Шевченка із 
проведенням благоустрою території меморі-
ального скверу.

11 серпня в конференц-залі Хмільницької 
міської ради відбулося засідання конкурсної 
комісії, що розглянула та затвердила ескіз-ідею 
пам’ятного знаку учасникам АТО/ООС.

На архітектурний відкритий Конкурс була 
подана 1 конкурсна пропозиція, авторами 
якої є Матяш О.С., архітектор (м.Хмільник),   
Рожик В.М., скульптор (м.Коростишів).

Отже, яким має бути пам’ятний знак 
хмільничанам, учасникам АТО/ООС?

Це – об'ємно-архітектурна композиція, що 
має ідейний зміст, спрямована до архітектурно-
го простору й адресована великій кількості гля-
дачів. Ідея – у постановці круглої скульптури, що 
має специфічні характер силуету та фактуру, і 
цим забезпечує архітектонічну організацію про-
стору допустимими засобами художньої вираз-
ності. Крім круглої монументальної скульптури, 
до композиції входять ще подіум із прізвищами 
загиблих воїнів-хмільничан і сухий фонтан.

Кругла скульптура являє собою скульптурну 
групу і є композиційним центром значної час-
тини території меморіального скверу. Особли-
вістю розкриття героїчного через скульптуру із 
зображенням українського воїна-героя, відо-
бражаючи його внутрішню боротьбу між почут-
тям і обов'язком, є показ готовності до подвигу, 
до пожертвування собою в ім'я патріотичного 
обов'язку.

Фігура воїна орієнтована на площу Перемо-
ги, а на зворотній стороні скульптури - фігура 
жінки-матері – символ Батьківщини, яка сто-
їть обличчям до подіуму із прізвищами воїнів-
хмільничан, які загинули в російсько-українській 
війні. Скульптура встановлюється на постаменті 
висотою 1 м та виготовляється із покостівського 
сірого граніту висотою 2,5 м. Скульптура лако-
нічна із суворим відбором і збереженням лише 
тих деталей, які розкривають зміст твору. Фон-
тан складається із 10 водних струменів, симво-
лізуючи вічне життя загиблих героїв.

Благоустрій прилеглої до скульптури тери-
торії буде проведено шляхом мощення наявних 
алей із крупнорозмірної керамічної плитки сіро-
го й білого кольору, у межах майданчика - мо-
щення із керамічної плитки теракотового кольо-
ру, а в межах «сухого фонтану» – неполірована 
гранітна плитка.

На території пам’ятного знаку будуть уста-
новлені стаціонарні лавки, бетонні декоратив-
ні квіткові вази й урни для сміття, декоративні 
вуличні ліхтарі. Крім цього, передбачено нічне 
освітлення скульптури і «сухого фонтану». 

Проєктом передбачено озеленення: будуть 
висаджені деревонасадження, декоративні кущі 
та багаторічні квіти.

Буде встановлено пам’ятний знак 
захисникам України

19 серпня на черговому засіданні виконав-
чого комітету Хмільницької міської ради роз-
глянуто та схвалено Прогноз бюджету Хміль-
ницької міської територіальної громади на 
2022-2024 роки.

Прогноз бюджету Хмільницької міської терито-
ріальної громади на 2022-2024 роки (далі - Про-
гноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ 
Бюджетного кодексу України на основі норм Бю-
джетного та Податкового кодексів України, Бю-
джетної декларації на 2022-2024 роки.

Прогноз включає основні показники економіч-
ного і соціального розвитку міської громади, ін-
дикаторні прогнозні показники бюджету за осно-
вними видами доходів, фінансування та видатків, 
взаємовідносини бюджету Хмільницької міської 
територіальної громади з державним бюджетом та 
іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету Хмільницької міської тери-
торіальної громади базується на принципах зба-
лансованості, обґрунтованості, ефективності та 
результативності бюджетної системи.

У процесі розрахунку видатків на заробітну пла-
ту враховано розмір мінімальної заробітної плати з 
1 січня 2022р. - 6500,0 гривень, з 1 жовтня 2022р. - 
6700,0 гривень, з 1 січня 2023р. - 7176,0 гривень, з 
1 січня 2024р. - 7665,0 гривень та розмір посадово-
го окладу працівника і тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки з 1 січня 2022р. – 2893 гривень, з 1 
жовтня 2022р. – 2982 гривень; з 1 січня 2023р. – 
3193 гривень, з 1 січня 2024р. – 3411 гривень.

Прогнозний обсяг бюджету Хмільницької місь-
кої територіальної громади на середньостроковий 
період розрахований:

- на 2022 рік у сумі 388,5 млн грн;
- на 2023 рік у сумі 420,4 млн. грн;
- на 2024 рік у сумі 450, 4 млн. грн.
Прогноз враховує обсяги видатків, необ-

хідних для забезпечення стабільної робо-
ти установ та закладів соціально-культурної 
сфери, надання соціальних гарантій для мало-
захищених категорій громадян, підтримки в на-
лежному стані об’єктів житлово-комунального 
господарства, проведення заходів місцевих про-
грам в межах наявного фінансового ресурсу.

З нагоди 30-ї річниці Незалеж-
ності України чотирнадцять жителів 
Вінницької області відзначено по-
чесною нагородою «За заслуги пе-
ред Вінниччиною». У числі нагоро-
джених – хмільничанин, директор 
санаторію «Радон» АП НВП «Візит» 
Андрейчук Микола Михайлович.   

Від імені Хмільницької міської ради 
та її виконавчого комітету, міської гро-
мади щиро вітаємо Миколу Михайло-
вича із заслуженою нагородою.

Для довідки: Почесна відзнака «За 
заслуги перед Вінниччиною» присво-
юється жителям Вінницької області за 
вагомий особистий внесок у розвиток  
області, активну благодійну, гуманіс-
тичну і громадську діяльність. Нагоро-
дження відзнакою здійснюється до Дня 
Незалежності України та до ювілейних 
дат заснування Вінницької області.

Хмільничанин нагороджений відзнакою 
«За заслуги перед Вінниччиною»

Схвалено прогноз бюджету 
громади на 2022-2024 роки

Спортсменів Хмільницької міської територіальної 
громади, які вибороли призові місця на офіційних 
змаганнях обласного, національного та міжнародно-
го рівнів, відзначать грошовими винагородами. Таке 
рішення ухвалено на засіданні виконавчого комітету 
Хмільницької міської ради. 

Премії отримають 39 спортсменів, 12 тренерів та вчи-
телів фізкультури шкіл громади на суму понад 40 тисяч 
гривень.

Офіційне вручення подяк та фінансових винагород пла-
нується провести 10 вересня 2021 року, напередодні про-
фесійного свята спортсменів – Дня фізкультури і спорту.

27 серпня 2021 року хмільничанка Мар’яна Шевчук 
здобула золоту медаль на літніх Паралімпійських іграх у 
Токіо.

Наша громада не забуває своїх славетних земляків. 
На сайті міської ради оприлюднено проєкт рішення, у разі 
прийняття якого, планується здійснювати виплату однора-
зової фінансової підтримки  від 200 до 500 тис грн спортс-
менам, тренерам Хмільницької громади за високі досяг-
нення у спорті на олімпійських та параолімпійських іграх.

Премії - кращим 
спортсменам і тренерам

Ескіз  пам’ятного знаку
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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 
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 До уваги жителів сіл громади!
Згідно з розпорядженням міського голови Миколи Юрчишина в населених пунктах 

Хмільницької міської територіальної громади проводяться виїзні прийоми громадян із 
соціальних питань

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
спеціалістами управління праці та соціального захисту населення міської ради 

на вересень 2021 року

Місце проведення прийому Дата прийому Час прийому

с. Соколова 06.09.2021 з    9-00  до  16-00
с. Широка Гребля 08.09.2021 з    9-00  до  16-00
с. Сьомаки 13.09.2021 з    9-00  до  16-00
с. Великий Митник 15.09.2021 з    9-00  до  16-00
с. Порик 20.09.2021 з    9-00  до  16-00
с. Лозова 22.09.2021 з    9-00  до  16-00
с. Широка Гребля 27.09.2021 з    9-00  до  16-00
с. Кожухів 29.09.2021 з    9-00  до  16-00

Хмільницька міська рада та її виконавчий 
комітет висловлюють щире співчуття роди-
ні Вільчинського Володимира Тадейовича, За-
служеного працівника сільського господарства 
України, почесного громадянина Хмільницького 
району з приводу його смерті.

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 с.Журавне Бегас Тетяну Василівну (01.08.1931)
  95-річчя – жительку с.Шевченка Рибак Євдокію Петрівну (08.08.1926)
     Живіть у радості, турботі та любові. 
     Благословенні будьте Богом і людьми!

Подана конкурсна пропозиція не поверта-
ється учасникові конкурсу. Відповідальність 
за достовірність інформації, що подана у кон-
курсній пропозиції, покладається на учасника 
конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається у запеча-
таному конверті (з поміткою «На конкурс» і 
назвою організації).

До конкурсних пропозицій додаються:
- заява про участь у конкурсному відборі 

з визначення громадських організацій осіб 
з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість, для надання 
фінансової підтримки з бюджету Хмільниць-
кої міської ТГ (Додаток 1 до Порядку відбору 
громадських організацій осіб з інвалідністю 
та ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, для надання фінансової під-
тримки з місцевого бюджету Хмільницької 
міської ТГ в новій редакції, затвердженого 
рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання 
від 19.02.2019 року №1914 “Про внесення 
змін до Порядку відбору громадських орга-
нізацій осіб з інвалідністю та ветеранів, ді-
яльність яких має соціальну спрямованість 
для надання фінансової підтримки з бюджету   
м.Хмільника в новій редакції, затвердженого 
рішенням 57 сесії міської ради 7 скликання 
від 12.12.2018р. №1811”)

- копія Статуту громадської організації, 
завірена підписом керівника громадської ор-
ганізації, скріплена печаткою;

- копія витягу з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань, завірена 
підписом керівника громадської організації, 
скріплена печаткою;

- копія рішення органу державної фіс-
кальної служби про включення громадської 
організації до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій, завірена підписом керівника 
громадської організації, скріплена її печат-
кою;

- довідка про склад керівного органу 
громадської організації, завірена підписом 
керівника громадської організації, скріплена 
печаткою;

- опис та кошторис витрат, необхідних 
для виконання/реалізації проєкту, заходу за 

формою (Додаток 2 до Порядку відбору гро-
мадських організацій осіб з інвалідністю та ве-
теранів, діяльність яких має соціальну спря-
мованість, для надання фінансової підтримки 
з місцевого бюджету Хмільницької міської ТГ 
в новій редакції, затвердженого рішенням 60 
сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 
року №1914 “Про внесення змін до Порядку 
відбору громадських організацій осіб з інва-
лідністю та ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість для надання фінан-
сової підтримки з бюджету м. Хмільника в но-
вій редакції, затвердженого рішенням 57 се-
сії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. 
№1811”).

Опис проєкту, заходу повинен висвітлити 
мету і завдання, план виконання із зазначен-
ням строків та відповідальних виконавців на 
кожному етапі, очікувані результати та кон-
кретні результативні показники виконання/
реалізації проєкту, заходу, інформацію про 
цільову аудиторію, способи інформування 
громадськості про хід виконання/ реалізації 
проєкту, заходу, детальний розрахунок витрат 
та джерела фінансування;

- інформація про діяльність громадської 
організації, зокрема про досвід виконання/
реалізації проектів, заходів протягом остан-
ніх двох років за рахунок бюджетних коштів 
та інших джерел фінансування, джерела фі-
нансування громадської організації, її матері-
ально-технічну базу та кадрове забезпечення 
(Додаток 3 до Порядку відбору громадських 
організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість, 
для надання фінансової підтримки з місцево-
го бюджету Хмільницької міської ТГ в новій 
редакції, затвердженого рішенням 60 сесії 
міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року 
№ 1914 “Про внесення змін до Порядку відбо-
ру громадських організацій осіб з інвалідністю 
та ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість для надання фінансової під-
тримки з бюджету м. Хмільника в новій редак-
ції, затвердженого рішенням 57 сесії міської 
ради 7 скликання від 12.12.2018р. №1811”);

- бюджетний запит на відповідні 3 роки 
з детальним розрахунком показників затрат, 
продукту та ефективності використання бю-
джетних коштів.

(Продовження. Початок на 2 стор.)

Міська рада оголошує відбір проєктів 
громадських організацій 

Шановні жителі населених пунктів Хміль-
ницької міської громади! 

Зараз проводиться вакцинація проти Covid-19.
Ви можете вакцинуватися на базі місцевого 

центру первинної медико-санітарної допомоги за 
адресою: Хмільник, вул. Пушкіна,64 .

з понеділка по п’ятницю: з 8.30 – 15.30;
у суботу та неділю та святкові дні: з 9.00 – 

11.30.
Пункти щеплення також працюють у медич-

них амбулаторіях сіл: Березна, Великий Митник, 
Порик, Широка Гребля, Кожухів, Журавне.

Ви можете завчасно записатися на щеплення, 
звернувшись до свого сімейного лікаря або ж за 
тел.: 2 33 33.

Для проведення вакцинації необхідно мати 
при собі паспорт та ідентифікаційний номер.

Де і як вакцинуватися 
проти Covid-19

Хмільницька міська рада спільно з громадською 
організацією «ПРАВО» розпочали  формування груп 
для проходження навчання за темою: «Як впливати 
на процеси прийняття рішень з використанням ін-
струментів електронної демократії?».

Передбачено сформувати 4 групи з 20 осіб, які про-
йдуть навчання під час дводенних тренінгів.

Учасники навчання отримають теоретичні зна-
ння щодо інструментів електронної демократії, зокре-
ма тих, які впроваджені у Хмільницькій громаді, а та-
кож практичні навички щодо реєстрації на платформі 
е-демократії E-DEM та використання інструментів елек-
тронної демократії для вирішення нагальних питань 
місцевого значення.

Щоб зареєструватися для проходження на-
вчання, потрібно заповнити форму (електро-
нний варіант форми можна завантажити на офі-
ційному вебсайті міської ради за посиланням 
https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/uk/articles/item/8064).

Реєстрація триватиме по 20 вересня (включно).
Матеріал підготовлено громадською організаці-

єю «ПРАВО» в партнерстві з Хмільницькою міською 
радою, Центром аналізу місцевої політики та Хміль-
ницьким бюро правової допомоги у межах проєкту 
«Розвиток інструментів «civic tech» в Хмільницькій 
громаді» за підтримки проєкту «3D Project: Розвиток 
попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство 
в часи пандемії та в майбутньому», що виконується 
Фондом Східна Європа і фінансується Європейським 
Союзом.

Національну платформу е-демократії E-DEM 
створено Фондом Східна Європа в межах швейцар-
сько-української Програми EGAP.

Формуємо групи  
для навчання про інструменти 

електронної демократії


