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Інформаційний бюлетень міської ради Розповсюджується безкоштовно

  • Сесія

- Нова система адміністративно-
територіального устрою ставить 
нові завдання перед владою на місцях, 
формує нові виклики перед нашими 
громадами, і першим чином у питан-
нях фінансової спроможності, надан-
ня якісних та доступних послуг, вра-
хування запитів і потреб громадян. 
Усвідомлюючи відповідальність перед 
громадою, я виступив із ініціативою 
поспілкуватися із вами, щоб у дружньо-
му колі обговорити пріоритетні питан-
ня розвитку ваших громад, почути ваші 
проблеми, пропозиції, які ми вивчатиме-
мо, і які можуть стати основою для на-
працювання стратегічних документів  
розвитку нашої багатоскладової гро-
мади у недалекій перспективі, – ска-
зав міський голова С.Редчик, відкриваючи 
зустріч.

Під час обговорення сільські голо-
ви Хмільницького та Літинського районів 
розповіли про наявні проблеми в їхніх гро-
мадах, а також запропонували можливі шля-
хи їх вирішення в порядку пріоритетності.

Учасників було поінформовано про 

реалізацію проекту «Нова сучасна модель 
розвитку туристичного-курортного міста», 
який реалізовується за підтримки про-
екту ПРОМІС громадською організацією 
«Туристично оздоровча Україна», в 
партнерстві з Хмільницькою міською радою 
та громадською організацією «ПРАВО».

Сільським громадам було запропо-
новано долучитися до реалізації проекту 
«Створення системи безоплатної правової 
допомоги в Хмільницькій громаді», що 
реалізується Хмільницькою міською ра-
дою та громадською організацією «ПРА-
ВО», у партнерстві з Хмільницьким 
бюро правової допомоги, за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження».

Проектом, зокрема, передбачено 
інформування членів сільських громад та 
проведення для них навчання щодо нових 
відносин між владою та громадою, які виник-
нуть після створення «великої» Хмільницької 
ОТГ. Мета таких заходів – зменшити право-
ву ізоляцію мешканців сільських громад.

Слово мала  в.о. старости Соколівського 
старостинського округу Ніна Кальянова, 
яка  поділилася думками про те, що зро-

блено для села вже у статусі міської ОТГ, 
зауваживши, що виготовлено Генеральний 
план, відремонтовано центральну вулицю, 
ремонтується будинок для урочистостей, 
вирішуються питання збору ТПВ, виготов-
лена землевпорядна документація. Ніна 
Володимирівна подякувала виконавчим ор-
ганам міської ради в особі міського голови 
Сергія Редчика за співпрацю  і  допомогу.

Підсумовуючи розмову, міський го-
лова С.Редчик  висловив вдячність учас-
никам комунікації за відвертість і кон-
структив  та висловив запевнення  в 
подальшій співпраці на користь громад.

- Труднощі нас спонукають до 
роздумів і дій. І якщо ми йдемо шляхом 
об’єднання, маємо шукати інструменти 
для життєздатності наших громад, 
для добробуту кожного жителя гро-
мади. Це наше зобов’язання перед 
дітьми, онуками, всіма, хто в нас 
вірить і довіряє. Я певен: при всіх 
складнощах, викликах та сумнівах ми 
знайдемо компроміс, адже найбільше 
вболіваємо,щоб наші громади  стали 
щасливішими, –   резюмував  міський голова.      

Об’єднуючись, маємо шукати 
інструменти для розвитку громад

    • Консультації

За ініціативи міського голови Сергія Редчика відбулися консультації з 
сільськими головами, виконувачами обов’язків сільських голів  Хмільницького та 
Літинського районів, що в перспективі приєднаються до Хмільницької міської 
ОТГ із центром у місті Хмільнику. Зустріч пройшла  2 липня в конференц-залі 
міської ради за участі посадових осіб міської ради та громадського активу.  

  • Статут 

  • Допомога

  • Конкурс

    • Вітаємо земляків    

Вінницька обласна Рада врахувала кло-
потання Хмільницької міської ради та по-
годила кандидатуру Юрчишина Миколи 
Васильовича – директора Агропромисло-
вого науково-виробничого підприємства 
«Візит», депутата обласної Ради для пред-
ставлення до відзнаки «За заслуги перед 
Вінниччиною». Відповідне рішення ухвале-
но 23 липня на 44 черговій сесії обласної 
Ради. Нагорода присвоюється за вагомий 
особистий внесок у розвиток Вінниччини та 
з нагоди відзначення незалежності України.

 «За заслуги 
перед Вінниччиною»

 «Кавалер Орденів 
князя Володимира»

19 червня наш земляк, скульптор-
монументаліст, меценат, Заслужений  ху-
дожник України, Почесний громадянин міста 
Хмільника і району Віктор Стукан отримав 
чергову відзнаку - Орден Хреста за заслуги 
перед Помісною Українською Православ-
ною Церквою та побожним народом. Митець 
став повним кавалером Орденів Святого 
Рівноапостольного князя Володимира Велико-
го, адже має всі три ордени цього святого: 111-
го, 11-го та 1-го ступеня.

    • Бюджет участі 
 Ми розпочали 

прийом проєктів!
З 20 липня по 6 серпня триває при-

йом проектів для участі у громадському 
бюджеті 2020 року.

Це означає, що кожен і кожна, хто має 
цікаві ідеї для розвитку міста Хмільника чи 
села Соколова, може підготувати свій проект 
і подати його до міської ради.

Для кращих ідей громади виділено 
1 мільйон гривень.

5 проектів, які наберуть найбільше голосів 
мешканців громади, буде профінансовано в 
2021 році коштом міського  бюджету.

Типи проектів: безпека та громадський 
порядок; велоінфраструктура; дорожнє го-
сподарство; засоби масової інформації; ко-
мунальне господарство; культура та туризм; 
навколишнє середовище; освіта; соціальний 
захист;спорт;
телекомунікації, зв’язок та інформаційні 
технології; транспорт.

Телефон для довідок: 2-25-14.

 Viber

1 та 29 липня відбулися 78 чергова 
та 79 позачергова сесії міської ради. 
Депутати ухвалили 163 рішення 
для розвитку громади.

2

Розпочато публічне громадське 
обговорення проєкту Статуту 
Хмільницької міської ОТГ 

3

3
Як реалізуються соціальні 
програми? - у постійній 
рубриці міського голови 
«Автограф для громади»

Виконавчий комітет міської 
ради оголошує конкурс з 
відбору проєктів громадських 
організацій осіб з інвалідністю 
та ветеранів

4
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ДЕПУТАТСЬКА СТОРІНКА

 78 чергова сесія міської ради
    •  Засідання ради

1 липня під головуванням міського голови 
Сергія Редчика відбулася чергова 78 сесія міської 
ради 7 скликання. У роботі сесії взяв участь 21 де-
путат міської ради.

Місцеві обранці розглянули 128 планових питань 
та 14 питань порядку денного “Різне”.

Депутати заслухали та взяли до відома звіти про 
роботу  КП «Хмільникводоканал», КП «Хмільницька 
ЖЕК» та КП «Хмільниккомунсервіс» за 2019 рік. 
Керівники комунальних підприємств відповіли на за-
питання, що стосувалися надання послуг щодо при-
бирання прибудинкових територій, вивезення твердих 
побутових відходів, чинних тарифів підприємств на 
послуги.

Значна частина питань порядку денного перед-
бачала звіти про виконання міських цільових про-
грам у сферах житлово-комунального господар-
ства, комунальної власності, цивільного захисту та 
оборонної роботи, містобудування, соціального захи-
сту населення, розвитку культури, освіти,  молодіжної 
політики,  фізичної культури та спорту.

Низкою ухвалених рішень внесено зміни до чин-
них програм, зокрема, що стосуються регулюван-
ня земельних відносин та управління комунальною 
власністю, забезпечення населення якісною питною 
водою, розвитку житлово-комунального господар-
ства та благоустрою, утримання дорожнього госпо-
дарства, поліпшення техногенної та пожежної без-
пеки, мобілізаційної підготовки, містобудування та 
архітектури, сприяння розвитку місцевого самовряду-
вання та партнерських відносин, та відповідно ухва-
лено зміни до окремих порядків використання коштів 
місцевого бюджету для забезпечення фінансування 
заходів цих цільових програм.

Не набрав необхідної кількості голосів та був 
відхилений проект рішення «Про внесення змін 
до Комплексної оборонно-правоохоронної про-

грами  на 2016-2020 роки «Безпечна Хмільницька 
міська об’єднана територіальна громада – взаємна 
відповідальність влади та громади», затвердженої 
рішенням 19 сесії міської ради 7 скликання від 
05.08.2016р. №451 (зі змінами)».

Депутати  погодили штатні розписи КП 
«Хмільниккомунсервіс» та КП «Хмільникводоканал», 
внесли зміни до загальної структури виконавчих 
органів Хмільницької міської ради.

Затверджено звіт міського голови щодо здійснення 
державної регуляторної  політики виконавчими органа-
ми Хмільницької міської ради за 2019 рік, Порядок роз-
гляду електронної петиції, адресованої Хмільницькій 
міській раді, внесено зміни  щодо встановлення плати 
за копіювання та друк документів, що надаються за 
запитом на інформацію. Внесено зміни до  Порядку 
організації харчування в закладах освіти Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної громади.

Депутатський корпус підтримав проекти рішень, 
що стосувались фінансової складової, а саме: затвер-
дили звіт про виконання бюджету Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади  за І квартал 2020 
року, після тривалої дискусії внесли зміни до бюджету 
Хмільницької міської ОТГ. «Каменем спотикання» ста-
ла пропозиція депутата міської ради Сергія Ваховсь-
кого щодо необхідності виділення додаткових коштів в 
сумі 100 тис. грн. для проведення дезінфекції об’єктів 
комунальної власності та поверхонь у приміщеннях 
загального користування. Депутатський корпус не 
підтримав цю пропозицію, натомість міські обранці по-
годились із пропозицією депутата міської ради Ігоря 
Квіка про необхідність попереднього повідомлення 
мешканців багатоповерхових будинків, в тому числі 
через офіційний веб-сайт міста, хоча б за два дні до 
проведення заходів з дезінфекції.

Ухвалено три рішення, які в  наступному році ре-
гулюватимуть місцеві податки і збори, а саме:  «Про 
встановлення податку на майно на 2021 рік»,  «Про 
встановлення єдиного податку на 2021 рік» та «Про 
встановлення туристичного збору на 2021рік».

Окремими рішеннями  затверджено  Угоду про 
співпрацю у сфері надання адміністративних по-
слуг між Хмільницькою районною державною 
адміністрацією та Хмільницькою міською радою, 
Узгоджене рішення про співпрацю у сфері надан-
ня адміністративних послуг з державної реєстрації 
актів цивільного стану між Центрально-Західним 
міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції  
(м. Хмельницький) та  Хмільницькою міською ра-
дою, Концепції розвитку та підвищення ефективності 
функціонування Центру надання адміністративних по-
слуг у м. Хмільнику  на  2020-2022 роки.

Значний блок питань чергової сесії, а саме понад 
шість десятків,  стосувався врегулювання земельних 
відносин. У результаті тривалої та жвавої дискусії всі 
запропоновані проекти рішень цього блоку із враху-
ванням зауважень, доповнень, пропозицій, висловле-
них  під час їх розгляду, підтримано депутатами.

До питань «Різного» було включено питання, які 
потребували нагального вирішення, в тому числі, 

зміни до структури управління освіти міської ради, 
депутатські звернення, запити та запитання.

Зокрема депутат міської ради Тетяна Кулак звер-
нула увагу на  порушення санітарних, екологічних та 
епідеміологічних норм та правил при експлуатації 
майданчика для побутових відходів біля ЗОШ №4 у м. 
Хмільнику. Депутати взяли до відома цю інформацію 
для врахування в подальшій роботі комунальних 
служб та усунення вказаних недоліків.

Депутат міської ради Олександр Гончаренко за-
пропонував розглянути питання щодо відведення 
земельної ділянки площею 2,7 га, розташованої 
по 1 пров. Івана Богуна в м. Хмільнику (територія 
біля споруди колишнього млина), яка знаходить-
ся в незадовільному стані,  для створення паркової 
зони  з метою подальшого оформлення комунальної 
власності Хмільницької міської ОТГ.

29 липня під головуванням міського голови 
Сергія Редчика відбулася позачергова 79 сесія 
міської ради 7 скликання. У роботі сесії взяли 
участь 25 депутатів міської ради, які розглянули 
21  питання.

З метою підвищення ефективності здійснення ви-
конавчих функцій і повноважень місцевого самовря-
дування, забезпечення вирішення питань місцевого  
значення на належному професійному рівні депутати 
підтримали внесення змін до загальної структури ви-
конавчих органів Хмільницької міської ради.

Окремими рішеннями затверджено Положен-
ня, Регламент та графік  роботи Центру надання 
адміністративних послуг у м. Хмільнику.

Три питання позачергової сесії стосувалися врегу-
лювання земельних відносин.

Місцеві обранці розглянули та підтримали вне-
сення змін та доповнень до діючих програм, зокре-
ма, що стосуються створення належних умов для 
навчання і виховання здобувачів освіти, регулюван-
ня земельних відносин та управління комунальною 
власністю, розвитку житлово-комунального господар-
ства та благоустрою, утримання дорожнього госпо-
дарства, покращення умов медичного обслуговування 
жителів Хмільницької міської ОТГ, сприяння розвитку 

місцевого самоврядування та партнерських відносин, 
та відповідно ухвалено зміни до окремих порядків 
використання коштів місцевого бюджету для забез-
печення фінансування заходів цих цільових програм.

Внесено зміни до списку присяжних Хмільницького 
міськрайонного суду.

Депутатський корпус підтримав проекти рішень, 
що стосувались фінансової складової, а саме: внес-
ли зміни до бюджету Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади та затвердили договір про пе-
редачу коштів між місцевими бюджетами у 2020 році.

 79 позачергова сесія міської ради
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Отже, для підтримки соціально незахищених громадян 
коштом міського бюджету міська рада реалізує дві комплексні 
програми соціального спрямування: Це –

- комплексна програма «Добро»;
- комплексна програма підтримки учасників АТО/ООС та 

членів їх сімей.
За комплексною програмою “Добро” (2015-2020рр.) 

проводиться надання допомоги вразливим верствам та іншим 
категоріям населення міста Хмільника у подоланні життєвих 
труднощів, забезпечення комфортного соціального клімату та до-
сягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя неза-
хищених верств  населення на основі ефективного використання 
бюджетних ресурсів міста.

Відповідно до Програми «Добро» матеріальна допомога 
надається:

- особам з інвалідністю І групи до новорічно-різдвяних свят;
- батькам (опікунам) для дітей з інвалідністю до Дня захисту 

дітей;
- громадянам, які потрапили в складні життєві ситуації, в 

більшості випадків внаслідок важких захворювань та складних 
операцій;

- ветеранам ядерних випробовувань з нагоди відзначення 
річниці Чорнобильської трагедії; ветеранам війни м.Хмільника –  
учасникам бойових дій    у період  Другої світової війни;

- особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору до Міжнародного 
дня білої тростини, Дня сліпих;

- вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана 
з Чорнобильською катастрофою;

- почесним громадянам м. Хмільника на оздоровлення;
- внутрішньо переселеним особам;
- хмільничанам, які перебувають у складному матеріальному 

становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до 
висновків депутатів Хмільницької міської ради.

За Програмою надаються пільги та компенсації:
- громадянам, які мають інвалідність 1 групи та постійно про-

ходять гемодіаліз в м. Вінниці;
- працівникам міськрайонної організації Товариства Червоно-

го Хреста часткова компенсація вартості проїзду;
- почесним громадянам на житлово-комунальні послуги (50% 

на житлово-комунальні послуги);
- особам, які здійснили поховання;
- для відшкодування витрат на поховання учасників бойових 

дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- на медичне обслуговування громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- для компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бен-

зин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне 
обслуговування;

- за надання соціальних послуг відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 “Про затвер-
дження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги”;

- для відшкодування витрат за безкоштовне перевезення 
пільгових категорій громадян на міському автобусному маршруті 
загального користування № 1а;

- для відшкодування витрат за міжміські перевезення по та-
лонах пільгових категорій громадян залізничним транспортом;

- для відшкодування коштів за проїзд (автомобільним або 
повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам 
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій;

- для відшкодування витрат за надання пільг окремим 
категоріям громадян з послуг зв’язку;

- на виконання рішень суддів, пов’язаних із соціальним за-
хистом населення;

Важливо повідомити, що в період 2015 року - 1 півріччя 
2020 року: 

1. Надано матеріальну допомогу 5787 особам на загальну 
суму 5 млн.620,1тис.грн: Зокрема:

-  у 2015 році – 614 особам на суму 174,5 тис.грн.;
-  у 2016 році – 906 особам на суму 376,6тис.грн.;
-  у 2017 році – 719 особам на суму 826,5 тис.грн.;
-  у 2018 році – 1461 особі на суму 1294,4тис.грн.;
- у 2019 році – 1468 особам на суму 2021,1тис.грн.;
-  за 6 місяців 2020 року – 619 особам на суму 927,0тис.грн.
Аналізуючи, – бачимо, що у 2,3 рази  збільшилася 

кількість громадян, яким надано підтримку програмою «До-
бро», а сума матеріальної допомоги зросла в 11,5 рази.

2. Надано пільг та компенсацій на загальну суму 
3 млн.304,3 тис.грн.:

- у 2015 році – на суму 179,6тис.грн.;
- у 2016 році – на суму 403,4 тис.грн;
- у 2017 році – на суму 719,8 тис. грн;
- у 2018 році – на суму 699,0 тис. грн;
- у 2019 році – на суму 889,9тис.грн;
- І півріччя 2020 року – на суму 402,6 тис. грн.
Отже, з 2015 по 2019 роки надання пільг та компенсацій 

збільшилось у 5 разів.

3. Надано фінансову підтримку громадським організаціям 
на загальну суму 1 млн. 741,9тис.грн.

- у 2015 році бюджету допомогу отримали 2 громадських 
організації (ГО) на суму 93,2 тис.грн.;

- у 2016 році 3 ГО – на суму 155,6 тис.грн;
- у 2017 році 4 ГО – на суму 328,4 тис. грн;
- у 2018 році 4 ГО – на суму 540,3 тис. грн;
- у 2019 році 4 ГО – на суму 463,9 тис. грн
- станом на 01.07.2020 року профінансовано 4 ГО – на 

суму 160,5 тис. грн., до кінця бюджетного року передбачено 
фінансування в сумі 479,5 тис грн.

Отже, фінансова підтримка громадським організаціям за 
5 років збільшилася у 5 разів.

4. Надано фінансове забезпечення для організації робо-
ти соціально-транспортної служби «Надія» для перевезення 
людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населен-
ня м.Хмільника на загальну суму 202,0 тис. грн. з 2015 по І 
півріччя 2020 р., за цей же період надано 1618 транспортних по-
слуг та доставлено 1064 продуктових набори.

5. У 2019 році профінансовано соціальний проект “Вік 
живи – вік навчайся” – переможець Бюджету участі на за-
гальну суму 145,8 тис. грн. Придбано нове  комп’ютерне  об-
ладнання сучасної потужності, а також облаштовано оновлений 
комп’ютерний клас для слухачів університету III віку відділення 
денного перебування територіального центру.

Коштом міського бюджету з 2015 по І півріччя 2020 років 
профінансовано пільг, компенсацій та матеріальної допомоги на 
загальну суму 11 млн.187,0тис. грн.

Також у громаді реалізується Комплексна програма 
підтримки учасників  АТО/ООС та членів їх сімей, яка має 
на меті  підвищення рівня соціального, медичного та побутового 
захисту учасників АТО, ООС,  осіб, які беруть (брали) участь у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях та  членів їх  сімей,  підтримання 
їх належного морально-психологічного стану, поліпшення 
ефективності взаємодії структурних підрозділів міської ради з 
місцевими громадськими організаціями, установами та іншими 
юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО, ООС,  
осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та 
членів їх родин.

Відповідно до Програми учасників АТО/ООС та членів їх 
сімей у період    з 2015 року-1 півріччя 2020 року:

1. Надано матеріальну допомогу 453 особам на загальну 
суму 1 млн.538,8тис.грн

- у 2015 році 156 особам на суму 273,2 тис. грн.
- у 2016 році 103 особам на суму 318,2 тис. грн.
- у 2017 році 60 особам на суму 254,5 тис. грн.
- у 2018 році 59 особам на суму 312,9 тис. грн.
- у 2019 році 52 особам на суму 271,9 тис.грн.
- за 6 місяців 2020 року – 23 особам на суму 108,1 тис.грн.
*** Показники Програми за роками свідчать про те, що 

кількість осіб, які отримували матеріальну допомогу, зменшилась 
із 156 до 52 осіб, тобто втричі, при цьому загальна сума виплати 
залишилася майже однакова, що є свідченням того, що розмір 
матеріальної допомоги суттєво збільшився.

2. Надано освітніх послуг та відповідних пільг на загаль-
ну суму 160,3 тис. грн.

3. Для фінансової підтримки громадської організації 
“Спілка учасників АТО м.Хмільника та Хмільницького райо-
ну” для здійснення статутної діяльності у 2015-2017 роках на-
дано 165,4 тис. грн.

Всього коштом міського бюджету з 2015 по І півріччя 2020 
року учасникам АТО/ООС та членам  їх сімей профінансовано 
пільг, компенсацій та матеріальної допомоги на загальну суму 
1 864,5 млн. грн.

Таким чином соціальні програми працюють на громаду!
Вони стали своєрідним місточком підтримки для сотень і 

тисяч громадян, які звертаються до міської ради в очікуванні 
допомоги і підтримки.

У цьому переконують не лише сухі цифри, що формують 
статистику справ, тут домінуючими є добрі слова вдячності 
сотень хмільничан, яким повірили, підтримали, допомогли.

Відомо, що долати труднощі значно легше, коли ми не 
одні, коли  ми разом! Тому соціальна турбота про громадян 
у складних життєвих ситуаціях  є вкрай важливою для влади 
міста.

Міський голова Сергій Редчик разом із депутатським кор-
пусом та  виконавчим комітетом міської ради  у взаємодії  із 
управлінням праці та соціального захисту населення міської 
ради, територіальним центром та соціальними структу-
рами на місцевому рівні  докладають значних зусиль для 
соціального захисту громади і завжди готові подати руку 
рятівної допомоги жителям громади.

Соціальні програми 
працюють на громаду

У системі суспільних пріоритетів громади 
чільне місце посідає соціальний захист населен-
ня. Як підтримується цей важливий компонент? 
Яким чином реалізуються соціальні програми 
і на які першочергові потреби громадян вони 
орієнтовані? –  ми спробували проаналізувати 
стан справ в цій галузі за період каденції міської 
ради (2016-2019рр.), щоб продовжувати систем-
но знайомити громаду в актуальній рубриці 
міського голови “Автограф для громади” про 
роботу органів міської влади у різних сферах 
муніципального управління.  

    •  Автограф для громади     •  Статут громади

29 липня міський голова видав розпоряджен-
ня «Про проведення консультацій з громадськістю 
з обговорення проекту Статуту Хмільницької 
міської ОТГ».

Розпорядженням визначено, що громадське 
обговорення триматиме з 1 серпня по 30 вересня 
2020 року та передбачатиме проведення електрон-
них консультацій з громадськістю, інформаційних 
зустрічей у громадах, які увійдуть до складу 
Хмільницької міської ОТГ після місцевих виборів 
у жовтні, а також проведення засідання «круглого 
столу» для узагальнення отриманих пропозицій та 
зауважень.

Інформаційне повідомлення 
про проведення публічного громадського обговорення

ГРОМАДСЬКЕ 
ОБГОВОРЕННЯ

Н а й м е н у в а н -
ня виконавчого 
органу міської 
ради, який прово-
дить обговорення

Відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю міської ради

Питання або на-
зва проекту акта, 
винесеного на 
о б г о в о р е н н я

Проект рішення Хмільницької  міської 
ради «Про Статут Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади»

В а р і а н т и 
вирішення питання

Варіант 1: Не затверджувати Ста-
тут Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади. Варіант 
не є прийнятним, тому що чин-
ний Статут територіальної грома-
ди міста Хмільника розповсюджує 
свою юрисдикцію виключно на 
територію міста Хмільника, не 
враховуючи інтереси населених 
пунктів, які входять або увійдуть до 
складу Хмільницької міської ОТГ. 
Окремі норми Статуту застаріли та 
не відповідають чинному законо-
давству, що створює перешкоди, а 
інколи – унеможливлює участь членів 
територіальної громади у процесах 
прийняття рішень.Варіант 2: Затвер-
дити Статут Хмільницької міської ОТГ. 
Це дозволить створити умови для роз-
витку населених пунктів Хмільницької 
міської ОТГ, забезпечити участь 
мешканців територіальної громад у 
житті громади та привести Статут гро-
мади до вимог чинного законодавства. 

А д р е с а 
( г і п е р т е к с т о в е 
п о с и л а н н я ) 
о п у бл і к о в а н о г о 
на Офіційному 
веб-сайті міста 
Хмільника тек-
сту проекту акта

Проект Статуту Хмільницької 
міської ОТГ оприлюднено на 
офіційному веб-сайті міста за та-
ким гіпертекстовим посиланням: 
http://ekhmilnyk.gov.ua/government/
documents/deps/project?id=60019

Соціальні гру-
пи населення та 
заінтересовані сто-
рони, на які поши-
рюватиметься дія 
прийнятого рішення

Органи місцевого самоврядування, 
інші юридичні особи та громадські 
формування, які розташовані або 
здійснюють свою діяльність на 
території громади, їх посадові осо-
би, а також фізичні особи, які, на 
законних підставах, постійно або 
тимчасово проживають чи пере-
бувають на відповідній території 

Можливі наслідки 
проведення в жит-
тя рішення для 
різних соціальних 
груп населення та 
за інтересованих 
с т о р і н

Органи місцевого самоврядування 
отримають чіткі процедури для забез-
печення права членів територіальної 
громади брати участь в місцевому 
самоврядуванні та управлінні 
місцевими справами. Фізичні осо-
би отримають можливість для 
реалізації своїх прав та законних 
інтересів, зокрема, з використанням 
інструментів місцевої демократії.

Відомості про місце 
і час проведення 
публічних заходів, 
порядок обгово-
рення, реєстрації 
у ч а с н и к і в

Електронні консультації 
з громадськістю  - 
з1.08.2020р. по 30.09.2020р.
Інформаційна зустріч (зага-
лом 10 зустрічей з представ-
никами громадськості в грома-
дах, які потенційно увійдуть до 
складу Хмільницької міської ОТГ.  - з 
1.08.2020р. по 30.09.2020р. Засідання 
«круглого столу» за результатами про-
ведення консультацій з громадськістю 
- з 15.09.2020р. по 25.09.2020р.

Порядок участі 
в обговоренні 
представників виз-
начених соціальних 
груп населення та 
за інтересованих 
с т о р і н

Відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
публікуватиме оголошення на 
офіційному сайті  та в соціальних мере-
жах про проведення публічних заходів. 
Участь в електронних консультаціях 
можуть брати всі бажаючі. 

Поштова та елек-
тронна адреси, 
строк і форма по-
дання пропозицій 
та зауважень

m i s k r a d a _ h m @ u k r . n e t 
Пропозиції та зауваження прийма-
ються  письмово з 1 серпня по 30 ве-
ресня 2020 року Пропозиції та заува-
ження можна надсилати за адресою: 
з 1 серпня по 30 вересня 2020 року 
22000, м. Хмільник вул. Столярчука,10

Адреса і номер 
телефону, за яки-
ми надаються 
консультації з пи-
тання, що вине-
сено на публічне 
громадське обгово-
рення

Консультації з питання, що винесено 
на обговорення, надаються за тел.: 
2-23-18 (відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради), 
2-23-73 (юридичний відділ міської 
ради) miskrada_hm@ukr.net

Прізвище, ім’я 
в і д п о в і д а л ь н о ї 
особи органу 
виконавчої влади

Мазур Наталія 
начальник відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради

Строк і спосіб 
о п р и л ю д н е н н я 
результатів обгово-
рення.

Не пізніше 5 жовтня 2020 року на 
офіційному веб-сайті Хмільницької 
міської ради  
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
miskrada_hm@ukr.net www.ekhmilnyk.gov.ua

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у
відділі інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю міської ради

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

Надруковано у друкарні ТОВ «Регіна ЛТД»
м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
тел.(097)156-39-13. e-mail:druk33@ukr.net
Тираж 3000 прим. Зам.№29867 від 31.07.2020р.

    •  Конкурс

Хмільник приєднався до
 системи електронних петицій

Міський голова Сергій Редчик, 
від імені міської ради, підписав Ме-
морандум про взаєморозуміння 
та співпрацю з Міжнародною 
благодійною організацією «Фонд 
Східна Європа». Міська рада успішно 
пройшла реєстрацію на  Єдиній 
платформі місцевої електронної 
демократії  (платформа е-DEM) та   
приєдналася  до Єдиної системи 
електронних петицій.

Отже, громадяни можуть подавати 
петиції на розгляд місцевої влади.

Щоб подати петицію, треба 
зареєструватися в системі, виконати  всі 
необхідні рекомендації цього сервісу, 
створити та подати петицію.

Після цього, впродовж 2 днів, 
петиція буде перевірятися юридичним 

відділом міської ради на відповідність 
чинному законодавству. Якщо петиція 
пройде юридичну оцінку і буде оприлюд-
нена, тоді можна буде розпочинати про-
цес збору підписів на її підтримку.

Важливо: Щоб петицію було розгля-
нуто, на її підтримку потрібно зібрати не 
менше 100 підписів  впродовж 3 місяців.

Якщо петиція не набрала необхідну 
кількість підписів, то вона буде розгляну-
та, як звернення громадян.

Нагадаємо, що 1 липня 2020 року 
на сесії міської ради затверджено  По-
рядок розгляду електронної петиції, 
адресованої Хмільницькій міській раді.

Сподіваємося, що такий інструмент 
електронної демократії буде  ефективно 
«працювати» у нашій громаді!

У Вінницькій області буде 6 районів, 
один із яких – Хмільницький

На сайті Верховної Ради України опри-
люднено Постанову “Про утворення та 
ліквідацію районів”. Парламентський до-
кумент, зокрема, зазначає, що  у Вінницькій 
області буде шість районів:

Вінницький район (з адміністративним 
центром у місті Вінниця) у складі територій 
Агрономічної сільської, Вінницької міської, 
Вороновицької селищної, Гніванської міської, 
Іллінецької міської, Липовецької міської, 
Літинської селищної, Лука-Мелешківської 
сільської, Немирівської міської, Оратівської 
селищної, Погребищенської міської, 
Стрижавської селищної, Сутисківської селищної, 
Тиврівської селищної, Турбівської селищної, 
Якушинецької сільської територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України.

Гайсинський район (з адміністративним 
центром у місті Гайсин) у складі територій 
Бершадської міської, Гайсинської міської, 
Дашівської селищної, Джулинської сільської, 
Краснопільської сільської, Кунківської сільської, 
Ладижинської міської, Ободівської сільської, 
Ольгопільської сільської, Райгородської 
сільської, Соболівської сільської, Теплицької 
селищної, Тростянецької селищної, 
Чечельницької селищної територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України.

Жмеринський район (з адміністративним 
центром у місті Жмеринка) у складі територій 
Барської міської, Джуринської сільської, 
Жмеринської міської, Копайгородської селищної, 
Мурафської сільської, Северинівської сільської, 
Станіславчицької сільської, Шаргородської 
міської територіальних громад, затверджених 
Кабінетом Міністрів України.

Могилів-Подільський район (з 

адміністративним центром у місті Могилів-
Подільський) у складі територій Бабчинецької 
сільської, Вендичанської селищної, Могилів-
Подільської міської, Мурованокуриловецької 
селищної, Чернівецької селищної, Ямпільської 
міської, Яришівської сільської територіальних 
громад, затверджених Кабінетом Міністрів 
України.

Тульчинський район (з адміністративним 
центром у місті Тульчин) у складі територій 
Брацлавської селищної, Вапнярської селищної, 
Городківської сільської, Крижопільської селищної, 
Піщанської селищної, Студенянської сільської, 
Томашпільської селищної, Тульчинської міської, 
Шпиківської селищної територіальних громад, 
затверджених Кабінетом Міністрів України.

Хмільницький район (з адміністративним 
центром у місті Хмільник) у складі територій 
Глуховецької селищної, Жданівської сільської, 
Іванівської сільської, Калинівської міської, 
Козятинської міської, Махнівської сільської, 
Самгородоцької сільської, Уланівської сільської, 
Хмільницької міської територіальних громад, за-
тверджених Кабінетом Міністрів України.

Встановлено плату за копіювання 
та друк документів

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
оголошує конкурс з відбору проектів громадських  
організацій  осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність 
яких має  соціальну  спрямованість  для надання 
фінансової  підтримки у 2021 році  з місцевого  бюджету 
Хмільницької  міської ОТГ.

До участі у конкурсному відборі для отримання фінансової 
підтримки з  місцевого  бюджету Хмільницької  міської ОТГ 
допускаються громадські організації осіб з інвалідністю та 
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, та 
які зареєстровані у встановленому законодавством поряд-
ку. Громадська організація  може подавати на конкурс тільки 
одну конкурсну пропозицію. Конкурсні пропозиції подаються 
організаторові конкурсу у друкованій формі та на електрон-
ному або оптичному носієві на поштову адресу м. Хмільник, 
вул. Столярчука, 10  у строк, визначений в оголошенні про 
проведення конкурсного відбору. Конкурсна пропозиція 
складається державною мовою. Подана конкурсна пропозиція 
не повертається учасникові конкурсу. Відповідальність за 
достовірність інформації, що розташована у конкурсній 
пропозиції покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті 
(з поміткою на конкурс і назвою організації) та містить: 

- заяву про участь у конкурсному відборі  з визначен-
ня громадських організацій осіб з інвалідністю  і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання  
фінансової підтримки з бюджету Хмільницької  міської ОТГ ( 
Додаток 1 до Порядку  відбору громадських організацій осіб 

з інвалідністю  та ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість,  для надання фінансової підтримки з місцевого  
бюджету Хмільницької  міської ОТГ в новій редакції, за-
твердженого рішення 60 сесії міської ради 7 скликання від 
19.02.2019 року № 1914  “Про  внесення змін до Поряд-
ку відбору громадських  організацій осіб з інвалідністю та 
ветеранів, діяльність 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” ), за посиланням:

http://ekhmilnyk.gov.ua/government/documents/deps/
solutions?id=37606

- копію статуту громадської організації, завірену  підписом 
керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань, завірену  підписом керівника громадської організації, 
скріпленим її печаткою;

- копію рішення органу державної фіскальної служби 
про включення громадської організації до Реєстру неприбут-
кових установ та організацій, завірену  підписом керівника 
громадської організації, скріпленим її печаткою;

- довідку про склад керівного органу громадської 
організації, завірену  підписом керівника громадської 
організації, скріпленим її печаткою;

- опис та кошторис витрат, необхідних для виконання/
реалізації проекту, заходу за формою (Додаток 2 до Поряд-
ку  відбору громадських організацій осіб з інвалідністю  та 
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість,  
для надання фінансової підтримки з місцевого  бюджету 
Хмільницької  міської ОТГ в новій редакції, затвердженого 
рішення 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року 
№ 1914  “Про  внесення змін до Порядку відбору громадсь-
ких  організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність 

яких має  соціальну  спрямованість  для надання фінансової  
підтримки з  бюджету м. Хмільника в новій редакції, затвер-
дженого рішенням 57 сесії міської ради 7 скликання від 
12.12.2018р. № 1811” ), за посиланням:

http://ekhmilnyk.gov.ua/government/documents/deps/
solutions?id=37606

Опис проекту, заходу  повинен висвітлити мету і завдан-
ня, план виконання із зазначенням строків та відповідальних 
виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні 
результативні показники виконання/реалізації проекту, заходу, 
інформацію про цільову аудиторію,  способи інформування 
громадськості про хід виконання / реалізації проекту, заходу, 
детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

- інформацію про діяльність громадської організації, 
зокрема про досвід виконання/реалізації проектів, заходів 
протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів 
та інших джерел фінансування, джерела фінансування 
громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадро-
ве забезпечення (Додаток 3 до Порядку  відбору громадсь-
ких організацій осіб з інвалідністю  та ветеранів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість,  для надання фінансової 
підтримки з місцевого  бюджету Хмільницької  міської ОТГ в 
новій редакції, затвердженого рішення 60 сесії міської ради 7 
скликання від 19.02.2019 року № 1914  “Про  внесення змін до 
Порядку відбору громадських  організацій осіб з інвалідністю 
та ветеранів, діяльність 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”), за посиланням:

http://ekhmilnyk.gov.ua/government/documents/deps/
solutions?id=37606

- бюджетний запит на відповідні 3  роки з детальним роз-
рахунком  показників затрат, продукту та  ефективності вико-
ристання бюджетних коштів.

Конкурс із відбору проектів громадських організацій  

    •  Реформа

    •  Реєстр виборців

    •  Петиції

    •  Запитувачам інформації

Хмільницька міська рада встановила вартість копіювання та друку 
документів, що надаються за запитом на інформацію. Така можливість визна-
чена ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Законом виз-
начено, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготов-
лення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний 
відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Тож розмір фактичних витрат  для виготовлення цифрових копій, копіювання 
або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на 
інформацію,  становитиме: (оплата здійснюється, починаючи з одинадцятої сторінки).

Послуга, що надається Граничні норми витрат Вартість, 
станом на 1 
липня 2020 

року

Копіювання або друк копій 
документів формату А4 та 
меншого розміру (в тому числі 
двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру прожитко-
вого мінімуму для працездат-
них осіб за виготовлення однієї 
сторінки

2,20 грн

Копіювання або друк копій 
документів формату А3 та 
більшого розміру (в тому числі 
двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожитко-
вого мінімуму для працездат-
них осіб за виготовлення однієї 
сторінки

4,39 грн

Копіювання або друк копій 
документів будь-якого фор-
мату, якщо в документах по-
ряд з відкритою інформацією 
міститься інформація з обме-
женим доступом, що потребує 
її відокремлення, прихову-
вання тощо (в тому числі 
двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожитко-
вого мінімуму для працездат-
них осіб за виготовлення однієї 
сторінки

10,98 грн

Виготовлення цифрових копій 
документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб 
за сканування  однієї сторінки

2,20 грн

Виборці можуть надіслати через сайт 
держреєстру https://www.drv.gov.ua/   такі звер-
нення:

– заяву щодо свого включення до Держав-
ного реєстру виборців (далі – Реєстр) – до орга-
ну ведення Реєстру за місцем свого проживання 
на території України (для виборців, які прожива-
ють на території України) або до органу ведення 
Реєстру в Міністерстві закордонних справ України 
(для виборців, які проживають чи перебувають за 
межами України);

– заяву про внесення змін до своїх 
ідентифікаційних персональних даних у Реєстрі 
– до органу ведення Реєстру відповідно до 
своєї виборчої адреси (для виборців, які про-
живають на території України) або до ор-
гану ведення Реєстру в Міністерстві за-
кордонних справ України (для виборців, які 
проживають чи перебувають за межами України);

–  заяву щодо зміни своєї виборчої адреси – 
до органу ведення Реєстру за новою виборчою 

адресою;
– заяву про внесення змін до відомостей 

про постійну нездатність виборця пересува-
тися самостійно – до органу ведення Реєстру 
відповідно до своєї виборчої адреси;

– заяву щодо виправлення неточності  у 
Реєстрі стосовно іншої особи – до органу ведення 
Реєстру за виборчою адресою такої особи або до 
відповідної закордонної дипломатичної установи 
України, якщо виборча адреса особи знаходиться 
за межами України;

– запит щодо змісту своїх персональних да-
них – до будь-якого органу ведення Реєстру;

– запит щодо прізвищ, власних імен, по 
батькові, дати народження усіх виборців, внесе-
них до Реєстру за своєю власною виборчою адре-
сою – до будь-якого органу ведення Реєстру.

За консультаціями можна звертатися: 
м.Хмільник, вул. Пушкіна, 15 - відділ ведення Дер-
жавного реєстру виборців міської ради, каб.№3, 
тел.2-24-74, 2-27-99, 2-29-72.

З 1 липня можна подати електронні звернення

Конкурсні пропозиції приймаються з 8.30 год. 
03.08.2020 по 15.30 год. 02.09.2020 щоденно, крім 
вихідних та святкових днів, з 08.30 год. до 15.30 год., за 
адресою: м.Хмільник, вул.Столярчука, 10  - Центр на-
дання адміністративних послуг у м.Хмільнику.


