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Розповсюджується безкоштовно

Оголошено конкурс на ескіз пам’ятного 
знаку учасникам АТО/ООС

Виконком Хмільницької міської 
ради оголошує відкритий Конкурс 
на визначення кращої ескіз-ідеї 
пам’ятного знаку учасникам АТО/
ООС

Відповідно до рішення виконав-
чого комітету Хмільницької міської 
ради від 04.02.2021р. №89 оголо-
шується архітектурний відкритий 
Конкурс на визначення кращої ескіз-
ідеї пам’ятного знаку хмільничанам, 
учасникам АТО/ООС, для розміщен-
ня в меморіальному сквері між Пло-
щею Перемоги і вулицею Шевченка в 
місті Хмільнику.

До участі в Конкурсі запрошу-
ються кваліфіковані архітектори, 
скульптори, художники, авторські ко-
лективи, юридичні особи, які мають 
відповідний професійний рівень, сту-
денти профільних середніх і вищих 
навчальних закладів.

Учасники Конкурсу подають такі 
матеріали:

1.Планшети на твердій основі 
(формат А2), що містять:

- архітектурне рішення пам'ятного 
знаку із зазначеними розмірами з 

прив'язкою його до конкретного місця 
та місцевості;

- генеральний план (в межах при-
леглої території) - М1:500;

- візуалізацію проектного рішення 
пам'ятного знаку з головних видових 
напрямків;

- модель в електронному вигляді 
(масштаб довільний) на СД-диску;

- інші ілюстративні матеріали (роз-
гортки, перспективи тощо), необхідні 
для розкриття ідеї проекту.

2. Пояснювальна записка (скоро-
чена).

3. Макет М1:500 або М1:200.
4. Інші матеріали надаються на 

розсуд автора.
Конкурсні матеріали подають-

ся з 04.02.2021р. по 15.03.2021р. 
до Центру надання адміністратив-
них послуг у м.Хмільнику (22000, 
м.Хмільник, вул. Столярчука,10).

У разі виникнення додаткових за-
питань щодо участі в Конкурсі ра-
димо звертатися до управління 
містобудування та архітектури 
Хмільницької міської ради за тел.: 
2-70-12.

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

Шановна громадо!
Епідситуація на нашій території усклад-

нюється.
Фіксуємо невтішну статистику щодо за-

хворюваності на COVID-19.
Вірус, на жаль, не обирає: хворіють як 

діти, так і дорослі.
19 лютого 2021 року, я невідкладно скли-

кав міську Комісію з питань техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через серйозний ризик поширення коро-
навірусної інфекції у школах громади вирі-
шили з 22 лютого навчатися дистанційно.

Дав доручення місцевим профільним під-
розділам – Управлінню Держпродспожив-
служби, міськрайонному відділу лаборатор-
них досліджень, Хмільницькій ЦРЛ, центру 
медико-санітарної допомоги  здійснювати 
посилений моніторинг епідситуації на

ПРО КАРАНТИН - НЕ ЗАБУВАТИ! 

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради звертається до соці-
ально активних громадян, підприємців, господарів, усіх небайдужих гро-
мадян із пропозицією розглянути інвестиційний проект «Лугопарк «Старе 
русло».

Земельна ділянка розташована за правобережною територією старого рус-
ла річки Південний Буг між вул. Суворова та вул. Кутузова. 

Її площа – 10 га.
Разом із інвестором, який зацікавиться такою пропозицією, ми маємо намір 

зробити сучасний благоустрій цієї території, створити на цьому місці зону еко-
відпочинку та дозвілля для жителів і гостей міста-курорту.

Контактна особа: Інна Литвиненко, в.о. начальника управління житлово-ко-
мунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, 
тел.: 2-23-78.

Чекаємо на ваші пропозиції!

Шукаємо інвестора 
для "Лугопарку "Старе русло"

території міської громади.
Ситуацію контролюємо. Але тільки ра-

зом ми зможемо подолати вірус.
Тому для кожного з нас має бути нор-

мою – не забувати про карантин!
Будь ласка, пам’ятаймо про маски, дезін-

фекцію  і дистанцію у щоденному побуті!
Здоров'я усім! Здоров’я вам, медичні 

працівники! Ваша праця і цілодобові зусил-
ля до порятунку життя людей винятково 
важливі!

У складні часи особливо цінна увага і 
турбота, тому підтримуймо і допомагай-
мо один одному. 

Бережіть себе! 
З повагою

Міський голова 
Микола ЮРЧИШИН

Фрагмент із опорного плану міста Хмільника Вінницької області
Інвестиційний проєкт «Лугопарк «Старе русло»»
1. Зазначена земельна ділянка у заплаві р. Південний Буг площею 10 га.
2. Санаторій «Радон» АП НВП «Візит».
3. Ресторан «Ковбой».
4. Ансамбль «Садиба ХVІ – п.п.ХХ ст.» - пам’ятка архітектури національного значен-

ня (палац Левашових – Ксідо).
5. Ґрунтова дамба.
6. Культова споруда.
7. Наявна багатоповерхова житлова забудова.
8. Наявна садибна забудова. 

Вітаємо ювілярів
Міський голова Микола Юрчишин, міська рада та її виконавчий 

комітет, старости населених пунктів Хмільницької міської територі-
альної громади щиро та сердечно вітають із нагоди:

80-річчя – жителя с.Широка Гребля Віктора Юхимовича Донцова 
(01.02.1941);

80-річчя – жительку с.Томашпіль Валентину Мусіївну Гринчук 
(01.02.1941);

90-річчя - жительку с.Порик  Марію Денисівну Іванкову (17.02.1931);
80-річчя – жителя с.Голодьки Василя Андрійовича Гаращука 

(19.02.1941);
85-річчя – жительку с.Широка Гребля Ізольду Іванівну Кохановську 

(21.02.1936).
Не сумуйте, що літа минають, ще до століття – довгий лік! 
Живіть у радості, турботі та любові.
Благословенні будьте Богом і людьми!
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5 лютого під головуванням місько-
го голови Миколи Юрчишина відбулася 
чергова 6 сесія міської ради 8 скликан-
ня. У роботі сесії взяли участь 30 де-
путатів міської ради, які розглянули 99 
планових питань та 7 питань порядку 
денного "Різне".

Перед розглядом питань порядку денно-
го міський голова довів до відома депутатів 
інформацію про утворення та реєстрацію 
у міській раді 8 скликання  депутатської 
фракції політичної партії Вінницької облас-
ної територіальної організації «Голос».

Першим депутати затвердили план ро-
боти Хмільницької міської ради на поточ-
ний рік.

Значна частина питань порядку денного 
передбачала звіти про виконання міських 
цільових програм та внесення змін до ді-
ючих програм: зокрема, про регулювання 
земельних відносин та управління кому-
нальною власністю, розвиток житлово-
комунального  господарства, утримання 
дорожнього господарства, збереження та 
використання об’єктів культурної спадщи-
ни, підтримки сім'ї, дітей та молоді, запо-
бігання домашньому насильству, забезпе-
чення рівних прав і можливостей  жінок та 
чоловіків та попередження торгівлі людьми,  
сприяння розвитку освіти, фізичної культу-
ри і спорту, економічного і соціального роз-
витку міської громади. Відповідно ухвалено 
зміни до окремих порядків використання 
коштів місцевого бюджету для забезпечен-
ня фінансування заходів цих цільових про-
грам.

Депутати погодили штатні розписи кому-
нальних підприємств «Хмільниккомунсер-
віс» і «Хмільникводоканал» та затвердили 
штатний розпис управління освіти, молоді 
та спорту міської ради.

Значний блок питань чергової сесії, а це 
- понад шість десятків проєктів,  стосував-
ся врегулювання земельних відносин. Три 
проєкти рішень цього блоку не були підтри-
мані депутатами.

Депутатський корпус погодив зміни до 
бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади на 2021 рік.

Місцеві обранці прийняли у власність 
Хмільницької міської територіальної гро-
мади комунальні заклади освіти, автобуси 
спільної комунальної власності територі-
альних громад районів, а також затверди-
ли Положення про порядок використання 
шкільних автобусів Хмільницької міської 
територіальної громади.

Депутати внесли зміни до Порядку на-
дання платних послуг з харчування учням 
закладів загальної середньої освіти насе-
лених пунктів Хмільницької міської тери-
торіальної громади, а також Порядків та 
Граничних норм витрат на забезпечення 
харчуванням і лікарськими засобами та ви-
робами медичного призначення учасників 
спортивних заходів.

З метою забезпечення епідеміологічно-
го благополуччя населення громади місцеві 
обранці підтримали внесення змін до Комп-
лексної програми покращення умов медич-

ного обслуговування жителів Хмільницької 
міської територіальної громади щодо виді-
лення коштів для придбання засобів індиві-
дуального захисту, антисептичних препара-
тів, дезінфекційних засобів та обладнання 
для запобігання розповсюдження коронаві-
русу типу COVID-2019.

Кворум позачергової 7сесії міської 
ради, що відбулася 24 лютого, забезпе-
чили 28 депутатів, які розглянули 23 пи-
тання порядку денного. 

Першим слухалося питання про без-
оплатне прийняття комунальних закладів 
та установ охорони здоров’я у власність 
Хмільницької міської територіальної гро-
мади. Зокрема, прийнято будівлі та майно 
комунального некомерційного підприєм-
ства «Хмільницький центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги», комунального не-
комерційного підприємства «Хмільницька 
центральна районна лікарня», комуналь-
ного некомерційного підприємства «Хміль-
ницька стоматологічна поліклініка», а також 
майно структурних підрозділів КНП «Хміль-
ницький ЦПМСД» (амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини та фельдшер-
ських пунктів сіл, які увійшли до міської гро-
мади), приміщення та майно комунального 
підприємства «Центральна Хмільницька 
аптека №265». Прийняті підприємства пе-
рейменовано та затверджено їх Статути. 
Віднині в міській громаді функціонують: 
КНП «Хмільницький Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги» Хмільницької 
міської ради, КНП «Хмільницька стомато-
логічна поліклініка» Хмільницької міської 
ради, КНП «Хмільницька центральна лікар-
ня» Хмільницької міської ради та КП «Цен-
тральна Хмільницька аптека №265» Хміль-
ницької міської ради.

Депутати затвердили звіти про вико-
нання Березнянського, Великомитниць-
кого, Голодьківського, Кривошиївського, 
Куманівецького, Лелітського, Лозівського, 
Порицького, Сьомаківського, Широкогре-
бельського, Тесівського, Шевченківського, 
Журавненського та Кожухівського сільських 
бюджетів за 2020 рік, внесли зміни до бю-
джету Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021 рік та затвердили договір 
про передачу видатків у 2021 році. 

Окремими рішеннями внесено зміни 
до загальної структури виконавчих органів 
Хмільницької міської ради і штатного роз-
пису працівників виконавчих органів Хміль-
ницької міської ради, Програми збереження 
та використання об’єктів культурної спад-
щини в Хмільницькій міській територіаль-
ній громаді на 2021-2024 роки, Програми 
управління комунальною власністю Хміль-
ницької міської територіальної громади на 
2021-2023 роки та Статуту Комунального 
закладу «Будинок культури» Хмільницької 
міської ради.

Депутатський корпус розглянув за-
яви громадян про надання згоди на за-
будову орендованих земельних ділянок у 
м.Хмільнику та заяву ФОП Вознюк-Фелько 
А.М. щодо земельної ділянки у м.Хмільнику 
по вул. Івана Богуна, 2А.



Василь Коцулим - претендент на занесення до Книги Пошани (посмертно)
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Старости населених пунктів міської громади

ШКАТЮК 
Тетяна Сергіївна

староста населених пунктів: 
с.Великий Митник, с.Кушелівка, 

с.Будків, с.Філіопіль, с.Малий Митник 
із центром у селі Великий Митник

МАЛІНОВСЬКА 
Валентина Іванівна

староста населених пунктів: с.Порик, 
с.Журавне, с.Курилівка, с.Томашпіль, 

с.Олександрівка із центром у селі Порик

ОСТАПЧУК 
Світлана Григорівна

староста населених пунктів: 
с.Кожухів, с.Лісне, с.Теси, с.Іванівці, 

селище Красносілка, с.Лука, с.Осічок, 
с.Шевченка, с.Лисогірка, с.Медведівка 

із центром у селі Кожухів

МАТВІЮК 
Наталя Василівна

староста населених пунк-
тів: с.Кривошиї, с.Колибабинці, 

с.Сьомаки, с.Сербанівка, с.Білий 
Рукав із центром у селі Кривошиї

БИЧОК 
Ганна Михайлівна

староста населених пунктів: с.Лозова, 
с.Педоси, с.Вугли, с.Гулі, с.Думенки, с.Лелітка, 
с.Вербівка, с.Крутнів із центром у селі Лозова

СУХИЙ 
Микола Олексійович

староста населених пунктів: с.Широка 
Гребля,с.Голодьки, с.Стара Гута 
із центрому селі Широка Гребля

ТИТУЛА 
Андрій Петрович

староста населених пунктів: 
с.Соколова, с.Березна, с.Крупин, 

с.Чудинівці, с.Куманівці 
із центром у селі Соколова

Відділ культури і туризму Хмільницької 
міської ради звернувся з клопотанням про 
занесення до Книги пошани та пам'яті «Гор-
дість Хмільника» прізвища Коцулима Василя 
Тимофійовича (посмертно) – самодіяльного 
композитора, автора різноманітних пісенних 
творів, першого  керівника хору ветеранів 
війни та праці районного Будинку культури 
і засновника хору української народної пісні 
«Зорецвіт».

Василь Тимофійович  народився 28 липня 1947 
року в родині Тимофія Федоровича та Катерини Дми-
трівни Коцулимів. Батьки прищепили синові палку лю-
бов до музики і пісні, в які він закохався ще з раннього 
дитинства.

У 1960 році юнак закінчив музичну школу і з того 
часу не розлучався ні з музикою, ні з піснею. Пра-
цював учителем музики та співів у с.Гонтівка. Після 
служби у лавах радянської армії вступив на музично-
педагогічний факультет Вінницького педагогічного ін-
ституту ім.М.Островського.

Після закінчення навчання розпочав свою педаго-
гічну діяльність в м. Хмільнику. Тут він працював учи-
телем музики та співів у ЗОШ № 3, потім - викладачем 
у дитячій музичній школі. Створив дитячий духовий 
оркестр, який діяв 20 років і був окрасою культур-
но-мистецьких заходів не тільки міста та району, а й 
багато років підкоряв серця слухачів у Вінницькому 
українсько-польському таборі «Лісова поляна», між-
народному таборі «Молода гвардія» м.Одеси. У 1988 
році, як кращий дитячий духовий оркестр Вінницької 
області, колектив був нагороджений поїздкою до рес-
публіки Польща.

Створений Василем Коцулимом дитячий фоль-
клорний ансамбль «Ложкарі» та він особисто у складі 
різних делегацій творчих митців України давали кон-
церти у Кабардино-Балкарській АРСР та м.Липецьку.

Високі досягнення музиканта та хормейстера були 
належно оцінені. Він був нагороджений медаллю «За 
трудову відзнаку», нагрудним знаком ЦК Профспілок 
СРСР «За досягнення в самодіяльному мистецтві», 

удостоєний почесного звання «Відмінник народної 
освіти України», був лауреатом Всесоюзних та респу-
бліканських фестивалів художньої самодіяльної твор-
чості.

Тісна співпраця поєднала музиканта з творчим ко-
лективом Хмільницького районного Будинку культури. 
Він став першим керівником хору ветеранів війни та 
праці, який уже понад 35 років радує глядачів своїм 
мистецтвом, керував й іншими колективами, у яких і 
сам брав участь, адже був ще й прекрасним солістом. 
За роки творчої роботи на культурно-мистецькій ниві 
ним переспівано сотні пісень.

У 2004 році Василь Коцулим організовує чоловічий 
вокальний ансамбль «Хмільниченьки», на базі якого 
у 2006 році створює хор української народної пісні 
«Зорецвіт». Завдяки наполегливій праці вже перші ви-
ступи хору полонили глядачів, вражаючи їх технічною 
вправністю та емоційною подачею.

За вагомий внесок у розвиток культури українсько-
го народу, високий художній рівень та виконавську 
майстерність постановою колегії управління культури і 
мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації 
від 04.07.2007 року № 4/5 хору було присвоєно звання 
«Народний аматорський колектив». За роки творчої 
діяльності на численних концертних площадках міста 
і району, у багатьох куточках Вінницької області (Туль-
чин, Калинівка, Літин, Жмеринка тощо) «Зорецвіт» 
дав понад сотню концертів. 

 Хор неодноразово брав участь у святкуванні уро-
чистих дат видатних діячів мистецтва, композиторів 
Вінниччини, за що був нагороджений грамотами та 
подяками управління культури та туризму Вінницької 
обласної державної адміністрації, Вінницької облас-
ної ради та Вінницького обласного центру народної 
творчості.

У 2009 році гурт здійснив концертний тур Республі-
кою Польща, в рамках якого взяв участь у ІІІ Міжна-
родному фестивалі гірських культур лемків та гуралів 
«Щавниця - 2009» та виступив спільно з Муніципаль-
ним камерним хором міста Щавниці у костелі селища 
Яворки.

У 2011 році хор здобув диплом Лауреата ІІ ступе-
ня Всеукраїнського фестивалю-конкурсу аматорських 
колективів вокально-хорового мистецтва «Пісня над 
Дніпром» у місті Києві. У серпні цього ж року за ваго-
мий внесок у соціально-економічний розвиток регіону 
колектив був занесений на районну Дошку пошани. 

У 2013 році управління культури та туризму Ві-
нницької обласної державної адміністрації ви-
знало народний аматорський хоровий колектив 
української пісні «Зорецвіт» кращим колективом 
вокально-хорового мистецтва Вінницької області. 

Як справжній професіонал Василь Коцулим вміло 
об’єднував навколо себе талановитих і небайдужих 
людей, які не лише шанують прадавнє коріння, пісні 
і традиції, культурні й історичні надбання, але й на-
магаються примножити їх. Його багаторічна творча 
діяльність була спрямована на розвиток духовності 
народу, на зміцнення його національної свідомості, на 
плекання рідної української пісні. 

Інтелігентний, тактовний, ввічливий, чуйний, до-
брий, вимогливий, відповідальний - саме таким  
пам’ятають його колеги та хористи. За особистий вне-
сок у розвиток і популяризацію хорового мистецтва 
на Вінниччині він був неодноразово нагороджений 
грамотами, дипломами та подяками Верховної Ради 
України, Вінницької обласної державної адміністрації, 
Вінницького обласного Центру народної творчості, 
Хмільницькою райдержадміністрацією, Хмільницькою 
районною і міською радами.

На честь засновника хору Василя Коцулима після 
його смерті за погодженням із Хмільницькою район-
ною радою його ім'я присвоєно колективу «Зорецвіт». 
Тепер це народний аматорський хоровий колектив 
української пісні «Зорецвіт» ім.Василя Коцулима.

У лютому 2021 року виповнюється 15 років з часу 
заснування «Зорецвіту» - одного з кращих хорових 
колективів Вінницької області. Це вагома підстава ви-
словити подяку та шану його засновнику і першому 
керівнику, який упродовж всього свого життя плекав 
мелодійну українську пісню і щедро ділився з людьми 
своєю безмежною любов’ю до неї.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
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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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Виконком міської ради 
оновлює склад громадської ради

Міська рада формує новий склад 
Молодіжної ради

Міська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад

державного реєстратора речо-
вих прав на нерухоме майно

До участі в конкурсі допускаються 
громадяни України, які: мають вищу 
освіту за  спеціальністю «Правознав-
ство» за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста, магістра; мають стаж 
роботи у сфері права не менше трьох 
років або на посаді державного реє-
стратора чи іншій посаді, що перед-
бачає виконання функцій державного 
реєстратора не менше одного року; 
успішно пройшли спеціальну перевір-
ку діяльності державного реєстратора 
в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно в порядку здій-
снення контролю, визначеному Кабі-
нетом Міністрів України (для осіб, які 
до призначення на посаду державно-
го реєстратора або виконання функцій 
державного реєстратора виконували 
функції державного реєстратора, пе-
ребуваючи у трудових відносинах з 

іншим суб’єктом державної реєстра-
ції) або тестування на знання законо-
давства у сфері державної реєстрації 
(для осіб, які мають намір виконувати 
функції державного реєстратора та не 
перебували на посаді державного ре-
єстратора або не виконували функції 
державного реєстратора); знають ви-
моги чинного законодавства з питань 
місцевого самоврядування, служби в 
органах місцевого самоврядування 
та державної служби, запобігання ко-
рупції, Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень», Постанови 
КМУ № 1127 від 25.12.2015 р. «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»; віль-
но володіють державною мовою; во-
лодіють персональним комп’ютером 
на рівні впевненого користувача.

Документи приймаються 
з 09.02.2021р. по 10.03.2021р.

спеціаліста 1 категорії - еконо-
міста відділу культури і туризму 
Хмільницької міської ради

До участі у конкурсі допускаються 
громадяни України, які: мають вищу 
економічну освіту не нижче ступеня 
бакалавра; без вимог до стажу ро-
боти; знають вимоги чинного законо-
давства з питань місцевого самовря-
дування, служби в органах місцевого 
самоврядування, запобігання коруп-

ції, Закону України “Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в 
Україні”, Бюджетного кодексу України 
та іншого законодавства у сфері еко-
номіки; вільно володіють державною 
мовою; володіють основними програ-
мами роботи на комп’ютері на рівні 
впевненого користувача.

Документи приймаються 
з 10.02.2021р. по 11.03.2021р.

спеціаліста 1 категорії відді-
лу розвитку сільського господар-
ства управління агроекономіч-
ного розвитку та євроінтеграції 
міської ради

До участі у конкурсі допускаються 
громадяни України, які: мають вищу 
економічну освіту не нижче ступеня 
бакалавра; без вимог до стажу ро-
боти; знають вимоги чинного законо-
давства з питань місцевого самовря-
дування, служби в органах місцевого 
самоврядування, запобігання коруп-
ції, законів України «Про державну 

підтримку сільського господарства 
України», «Про інвестиційну діяль-
ність», «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підпри-
ємництва в Україні» та іншого законо-
давства у сфері економіки, зокрема, 
розвитку сільського господарства; 
вільно володіють державною мовою; 
володіють основними програмами 
роботи на комп’ютері на рівні впевне-
ного користувача, в т.ч. у програмах 
Word та Excel.

Документи приймаються 
з 15.02.2021р. по 16.03.2021р.

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. Столярчу-
ка, 10, 4-й поверх (відділ управління персоналом), тел. 2-25-68.

18 лютого виконавчий ко-
мітет Хмільницької міської 
ради утворив ініціативну гру-
пу для обрання громадської 
ради в новому складі. 

До складу громадської ради 
можуть входити громадські ор-
ганізації, професійні спілки, 
творчі спілки, організації робо-
тодавців, благодійні організації, 
релігійні організації, недержавні 
засоби масової інформації, інші 
непідприємницькі товариства 
та установи. 

Кількісний склад громад-
ської ради визначається уста-
новчими зборами та не може 
становити більш як 15 осіб.

Для участі в установчих збо-
рах інститутам громадянського 
суспільства необхідно подати 
заяву з такими документами: 

• рішення про делегування 
для участі в установчих зборах 
представника, який одночасно 
є кандидатом на обрання до 
складу громадської ради;

• біографічна довідка де-
легованого представника; 

• витяг зі статуту (поло-
ження) щодо цілей і завдань 
діяльності, засвідчені підписом 
керівника інституту громадян-
ського суспільства та печаткою 
(за наявності); 

• інформація про отримання 
згоди на обробку персональ-
них даних; 

• інформація про результа-
ти діяльності протягом року до 
дня подання заяви (у разі, коли 
інститут громадянського сус-

пільства працює менше року, - 
за період діяльності); 

• відомості про місцезна-
ходження та адресу, номер 
контактного телефону.

Документи приймаються з 
18 лютого по 15 березня 2021 
року. 

Установчі збори відбудуть-
ся 5 квітня 2021 року о 14.00 
год. за адресою: м. Хмільник, 
вул. Столярчука, 10 (Хміль-
ницька міська рада, 4 поверх, 
конференц-зал). Реєстрація 
учасників: з 13.30 год. до 14.00 
год.  

Початок проведення зборів 
– 12.00 год. 

Відповідальна особа за при-
йом документів: Мазур Наталія 
Петрівна – начальник відділу 
інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
Хмільницької міської ради (м. 
Хмільник, вул. Столярчука,10, 
Хмільницька міська рада, каб. 
310, тел.: +38 097 227 85 54, 
е-mail: vnpol_miskrada@ukr.net)

Увага! У разі неможливос-
ті проведення установчих 
зборів у вказаний час через 
обмеження, пов’язані з ка-
рантином, установчі збори 
можуть бути відкладені за 
рішенням Ініціативної групи. 
Інформація про таке рішення 
буде розміщена на офіцій-
ному вебсайті Хмільницької 
міської ради, а також розісла-
на ІГС, які подали документи 
для участі в установчих збо-
рах та були допущені до них.

Запрошуємо представни-
ків громадських об’єднань 
та відокремлених підрозділів 
громадських об’єднань, під-
приємств, установ, організа-
цій, що провадять діяльність 
у сфері молодіжної політики, 
які зареєстровані в установ-
леному порядку та прова-
дять діяльність на території 
Хмільницької міської терито-
ріальної громади (за згодою);

– представників закладів 
освіти Хмільницької міської те-
риторіальної громади, кандида-
тури яких подаються учнівським 
або студентським самовряду-
ванням кожного навчального 
закладу (за згодою);

– жителів Хмільницької місь-
кої територіальної громади, які 
делегуються до складу моло-
діжної ради в порядку, визначе-
ному положенням про молодіж-
ну раду (за згодою).

До складу молодіжної ради 
може бути обрано не більше 
одного представника від кож-
ного інституту громадянського 
суспільства, що виявив бажан-
ня увійти до складу молодіж-
ної ради. До складу молодіжної 
ради можуть входити громадя-
ни України віком від 14 до 35 
років.

Кількісний склад Молодіжної 
ради визначається установчими 
зборами та не може становити 
більш як 30 осіб.

Для участі в установчих збо-
рах до відділу молоді та спор-
ту Управління освіти молоді та 
спорту Хмільницької міської 
ради подаються такі документи:

- Заява про участь в уста-
новчих зборах;

- Біографічна довідка кан-
дидата/кандидатки;

- Заява про згоду від одно-
го з батьків для участі непо-
внолітнього представника/пред-
ставниці;

- Згода на обробку персо-
нальних даних.

Заяви на участь в установ-
чих зборах приймаються до 
20.03.2021 року включно (крім 
вихідних та святкових днів) за 
адресою: м. Хмільник вул. Сто-
лярчука, 10, Центр надання 
адміністративних послуг (1 по-
верх).

Установчі збори для форму-
вання складу молодіжної ради 
при Хмільницькій міській раді 
відбудуться 31 березня 2021 
року в залі засідань Хмільниць-
кої міської ради (2 поверх) за 
адресою: м. Хмільник вул. Сто-
лярчука 10. 

Початок зборів о 10:00, по-
чаток реєстрації о 9:30 (при собі 
мати документ, що засвідчує 
особу).

Відповідальна особа –  Над-
керничний Михайло Станіс-
лавович, тел.: 0968554660, 
е-mail:hm.molod@ukr.net

Із сумом повідомляємо про те, що 2 лютого, на 78-му році життя, зупинилося 
серце Заслуженого журналіста України, колишнього редактора міськрайонної газети 
«Життєві обрії» Павла Андрійовича Околодька. 

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет щиро поділяють тривогу і біль 
навічної втрати разом із родиною та висловлюють глибоке співчуття. Вічна пам'ять і 
вічний спокій душі покійного!

Із глибоким смутком прочитав повідомлення про те, що 14 січня цього року 
відійшов у вічність Михальчук Анатолій Миколайович – почесний громадянин міста 
Хмільника та Хмільницького району. Свого часу, обіймаючи керівні посади районного 
та державного рівнів, мені доводилося успішно працювати та вирішувати першорядні 
завдання з цим авторитетним керівником та управлінцем. Висловлюю щирі і глибокі 
співчуття родині покійного. Пам'ять про Анатолія Михальчука збережеться в серцях 
вдячних земляків.

З повагою та співчуттям, - Хижняк В.М, народний депутат України 1 скликання. 

ДОРАДЧІ ОРГАНИ

начальника управління житло-
во-комунального господарства 
та комунальної власності Хміль-
ницької міської ради

До участі в конкурсі допускаються 
громадяни України, які: мають вищу 
технічну або економічну освіту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, магістра; мають стаж роботи 
на службі в органах місцевого само-
врядування, на посадах державної 
служби або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та ор-
ганізацій незалежно від форми влас-

ності не менше 2 років; знають ви-
моги чинного законодавства з питань 
місцевого самоврядування, служби в 
органах місцевого самоврядування та 
державної служби, запобігання коруп-
ції, законодавства у сфері житлово-
комунального господарства, з питань 
охорони навколишнього природного 
середовища; вільно володіють дер-
жавною мовою; володіють персональ-
ним комп’ютером на рівні впевненого 
користувача.

Документи приймаються 
з 04.02.2021р. по 05.03.2021р.  

ВАКАНСІЇ


