
ХМІЛЬНИК

 Більше цікавих новин - на сайті міста ekhmilnyk.gov.ua Facebook  Telegram

МОЄ МІСТО
2020

№9
вересень

Інформаційний бюлетень міської ради Розповсюджується безкоштовно

 Viber

Шановні хмільничани та гості курортного 
міста! Надзвичайно щасливий, що маю нагоду 
привітати усіх зі славним новоліттям міста – 
658-ю річницею від першої письмової згадки про 
Хмільник.

Цього особливого дня все більше відкриваю 
своє серце тобі, рідне місто, щоб висловити 
найтепліші слова вдячності  й любові за мрії  
і сподівання, роздуми, пізнання, становлення, 
досягнення і  віру у краще майбутнє …

Пишаюся, що наш Хмільник звеличе-
ний генерацією працьовитих і дбайливих 
земляків, пам’ятний своєю віковою історією, 
незабутній культовими спорудами, відомий 
архітектурними перлинами, життєдайний 
престижним і потужним радоновим курортом.

Хмільник  щораз запрошує до себе!  До 
міста хочеться повертатися знову і знову, бо 
тут вабить спокій і затишок, панує щедрість 
світлих емоцій, струмує джерело натхнення, 
що дає снаги до життя,  до руху, до розвитку.     

Хмільник – близький кожному. Ці сло-
ва заходять глибоко в серце, вони роблять 
нас хмільничанами – щирими, гостинними, 
відкритими світу, відкритими людям і  добру.

Вітаю вас, дорогі хмільничани, із Днем на-
родження нашого міста!

Дякую усім та кожному за пораду, підтримку 
і допомогу, за те що щоденними справами 
по-господарськи турбуєтеся, щоб Хмільник 
динамічно розвивався  і наша громада жила у 
згоді, мирі, добробуті.

Віримо у власні сили! І пам’ятаймо, що 
разом ми зможемо більше  зробити  для роз-
витку нашого міста, для щасливішого життя 
Хмільницької громади.

Шануймо й бережімо наш Хмільник!
Пишаймося, що ми – хмільничани!
ІЗ НОВОЛІТТЯМ, РІДНЕ МІСТО! 
ЖИВИ, КВІТУЙ  І ПРОЦВІТАЙ!

З повагою
Міський голова                                Сергій РЕДЧИК

Хмільнику – 658:
із новоліттям, 

рідне місто! 

Відбулася 81 сесія міської ради

Затверджено перелік об’єктів 
інвестування 
Книга «Гордість Хмільника» 
доповнилася 

 Нові об’єкти на День міста:    . мультифункціональний 
      спортивний майданчик для 
      занять ігровими видами спорту
 . меморіальний сквер жертвам го-
лодомору та політичних репресій

 Хмільничан запросили на 
променад у парку

 Оголошено конкурс на посаду 
директора Комунальної установи

 Розпочато голосування за 
громадські проєкти Бюджету участі

 Міська рада повідомляє про 
завершення розроблення зонінгу   

 Визначено місця для 
передвиборної агітації

стор. 2

Читайте у випуску:

Хмільницька міська рада внесла доповнення до По-
ложення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
22.07.2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запро-
вадження посилених протиепідемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2».

Установлено, що на період запровадження карантину  ро-
бочий день працівників виконавчих органів міської ради буде 
наступним:

з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 години,
у п’ятницю – з 08 до 15 години 45 хвилин.
Перерва на обід –  з 12.00 до 12.45 год.

Змінено режим роботи 
виконавчих органів міської 
ради на період карантину

Нові об’єкти

Мультифункціональний майданчик 
для занять ігровими видами спорту 

в ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Меморіальний сквер жертвам 
голодомору  1932-1933рр. та політичних 
репресій 1930-1950рр. по вул.Некрасова

Відповідно до рішення міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 
метою надання якісних соціальних послуг з настанням опа-
лювального періоду управління праці та соціального захи-
сту населення Хмільницької міської ради інформує жителів 
міської ОТГ  про те, що з 1 жовтня 2020 року відновлюється 
прийом громадян.

Для дотримання протиепідемічних заходів, введених 
на період адаптивного карантину, прийом громадян буде 
відбуватися виключно за попереднім записом з таких питань:

- надання житлової субсидії;
- надання адресних та соціальних допомог;
- надання пільг;
- отримання санаторно-курортного лікування;
- забезпечення технічними засобами реабілітації.
Запис на прийом проводиться з 14 вересня 2020 року 

за тел.: 2-21-30.

З 1 жовтня управління 
соцзахисту відновлює 

прийом громадян

Управління праці та соціального захисту населення 
спільно з територіальним центром соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської 
ради започатковує низку інформаційно-роз’яснювальних 
заходів із питань соціального захисту населення  щодо:

- отримання субсидій та пільг на період опалювального се-
зону 2020-2021 років;

- надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у 
складних життєвих обставинах;

- надання соціальних послуг громадянам, які потребують 
сторонньої допомоги за місцем проживання;

- користування послугами соціально-транспортної служби 
«Надія»

Про місце заходу та час його проведення повідомляється 
через офіційний веб-сайт міста.

З 22 вересня – інформаційні 
зустрічі з питань соціального 

захисту населення

стор. 3

стор. 4



 2                                                                 
№

9 
  в

ер
ес

ен
ь 

 2
02

0 
ро

ку
   

   
 М

О
Є

 М
ІС

Т
О

    
    

    
    

   Х
М

ІЛ
ЬН

И
К

ДЕПУТАТСЬКА СТОРІНКА

 81 чергова сесія міської ради
Під головуванням міського голови Сергія Ред-

чика відбулася чергова 81 сесія міської ради 7 скли-
кання. У роботі сесії взяли участь: 15 вересня – 22  
депутати, 18 вересня – 23 депутати міської ради.

Депутати розглянули 56 планових питань та 27 пи-
тань порядку денного “Різне”.

Окремими рішеннями депутати підтримали погод-
ження штатного розпису комунального підприємства 
«Хмільниккомунсервіс» та комунального підприємства 
«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради.

Значна частка питань стосувалася внесення змін 
до міських цільових програм та Порядків використання 
коштів до них, для вирішення питань загальноміського 
хнапрямку.

Одноголосно депутатським корпусом підтримано 
пропозиції занесення прізвищ Кульчицького Б.І. та 
Купріновича М.В. до Книги пошани та пам’яті «Гордість 
Хмільника».

Значна частина рішень стосувалася питань земле-
користування. Лише п’ять проектів рішень не знайшли 
підтримки у депутатського корпусу.

До питань «Різного» було включено питання, які по-
требували нагального вирішення, в тому числі, створен-
ня Комунальної установи «Центр професійного розвит-
ку педагогічних працівників Хмільницької міської ради», 
депутатські звернення, запити та запитання.

15  вересня 2020 року на 81 сесії міської 
ради 7 скликання, за клопотанням Хмільницької 
міської організації ветеранів України та КЗ 
«Хмільницька районна бібліотека для дорослих» 
,ухвалено рішення «Про занесення Кульчиць-
кого Б.І. до Книги пошани та пам’яті «Гордість 
Хмільника».

Борис Іванович – виходець із Хмільницького 
краю, письменник, автор книги спогадів «Листи до 
себе» про події часів Другої світової війни у місті 
Хмільнику, краєзнавець.

Книга пошани та пам’яті «Гордість 
Хмільника» доповнилася 

визначними краянами

Хмільницька міська рада затвердила перелік об᾽єктів інвестування 
для проведення інвестиційних конкурсів на території населених пунктів 
Хмільницької  міської об’єднаної територіальної громади.

З метою залучення інвестицій у розвиток Хмільницької міської об᾽єднаної 
територіальної громади та проведення інвестиційних конкурсів рішенням 81 
сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2840 затвер-
джено перелік об᾽єктів інвестування для проведення інвестиційних конкурсів 
на території населених пунктів Хмільницької  міської об’єднаної територіальної 
громади.

Перелік об᾽єктів інвестування для  проведення інвестиційних 
конкурсів на території населених пунктів Хмільницької міської 

об’єднаної територіальної громади
- Будівля Центру дитячої та юнацької творчості по вул. Кутузова, 3 в 

м.Хмільник Вінницької обл.
- Центральна адміністративна площа між проспектом Свободи, вулицями 

Пушкіна й Столярчука – майдану Свободи в м.Хмільник Вінницької обл.
- Гідропарк площею 2,7 га на р.Хвоса в межах вулиць Київська та 

Вузькоколійна та 1 пров. І.Богуна в м.Хмільнику Вінницької обл.
- Танцювальний майданчик у міському парку ім. Т.Г.Шевченка в м.Хмільник 

Вінницької обл.
- Лугопарк орієнтовною площею 7,5га на старому руслі р.Південний Буг по 

вулиці 1 Травня в м.Хмільнику Вінницької обл.
За додатковою інформацією пропонуємо звертатися в управління 

економічного розвитку та євроінтеграції міської ради за тел. /04338/22676, 
/04338/22514. 

Затверджено перелік 
об’єктів інвестування

18 вересня 2020 року, за клопотанням 
відділу з питань фізичної культури і спорту 
міської ради, на 81 сесії міської ради 7 скли-
кання ухвалено рішення «Про занесення 
Купріновича  М.В. до Книги пошани та пам’яті 
«Гордість Хмільника».

Микола Володимирович – ветеран спор-
ту, керівник гуртка центру дитячої та юнацької 
творчості з настільного тенісу, який примножує 
спортивну славу  міста та разом із своїми вихован-
цями має значні досягнення у спорті.

Вітаємо земляків із загальноміським визнанням!
Нагадуємо, що занесення до Книги пошани та пам’яті «Гордість Хмільника» проводиться за по-

данням підприємств, установ, організацій, партій, виконавчих органів міської ради, членів виконкому, 
фізичних осіб. Визначення кандидатів проводиться відповідно до рішення сесії міської ради за результа-
тами  надходження відповідних клопотань.
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Що може бути приємнішим прогулянку в парку, де 
кожен куточок  огортає затишком, вабить приємним 
відпочинком… Тому  22  вересня, на День міста, 
поціновувачів відпочинку на природі запросили на 
прогулянку до міського парку.

Екскурсію зорганізували вихованці гуртка «Школа 
журналістики» Центру дитячої та юнацької творчості Ки-
лимнюк Дмитро та Герасімова Олена.

Вони  розповіли учасникам прогулянки  про  такі 
видовищні паркові локації як:  ковані скульптури «Бренд 
міста», «Атом радону», «Символ медицини», фото-зону 
«Карета», декоративну арку, арт-причал, канатний місток, 
озеро «Кальмарове царство»,  скульптурні композиції 
«Дельфін» (автор – заслужений художник України Віктор 
Стукан), «Птахи щастя» (автор –  вихованка КПНЗ 
Хмільницька школа мистецтв  Анна Куцаченко), фазанник, 
що налічує 28 видів птахів, декоративний будиночок «На го-
стини до птахів»,  «Альпійську гірку».

По завершенню пізнавальної прогулянки всіх запросили 
до сцени, де для хмільничан відбувся невеличкий концерт і 
нагородження переможців міських конкурсів «Рідному місту 
– творчість барвиста» та «Хмільник у майбутньому».

Міський голова Сергій Редчик разом із Андрієм Бара-
баном – помічником-консультантом народного депутата 
України Петра Юрчишина вручили переможцям конкурсів 
відзнаки та подарунки.

Хмільничан запросили на променад у парку

23 вересня у місті Хмільнику 
відбулося відкриття меморіального  
скверу жертвам голодомору  1932-1933рр. 
та сталінських репресій 1930-1950рр.

Офіційне відкриття меморіальної скуль-

птури провели міський голова Сергій Редчик, 
автор проєкту, архітектор КП «Архітектурна 
планувальна майстерня» Олександр Ма-
тяш, керівник організації-підрядника Воло-
димир Бучко та скульптор монументальної 
скульптури, заслужений художник України 
Віктор Стукан.

Чин освячення скульптури та 
меморіального комплексу та поминальну мо-
литву звершив благочинний Хмільницького 
благочиння Православної Церкви України 
протоієрей Іван Пукас.

По завершенню поминальної молитви 
була оголошена хвилина мовчання за жерт-
вами голодомору і політичних репресій.

У цю особливо чутливу мить у сквері 
пролунав дзвін як відлуння тих трагічних 
часів, свідчення присутності замордова-
них голодом, але нескорених, душ наших 
предків, про яких ми маємо пам’ятати.

До учасників пам’ятного відкриття звер-
нувся міський голова Сергій Редчик. Сергій 
Борисович  розповів про надважку працю 
над створенням величезного меморіального 
комплексу, і щиро подякував кожному 
хмільничанину за небайдужий внесок у ство-
рення меморіалу.

Міський голова пригадав, як ще у 2016-
2017 роках оголошували збір коштів на ви-
готовлення пам’ятника жертвам Голодомору, 
і висловив вдячність коллегам-працівникам 
міської ради, всім жителям громади за 
підтримку цієї доброчинної ініціативи.

Подяками міського голови та Подяками 
народного депутата України  Петра Юрчи-
шина  було відзначено автора проекту Олек-

сандра Матяша, підрядника, директора ТОВ 
«Теплоенергетична компанія» Володимира 
Бучка, скульптора-монументаліста, заслу-
женого художника України Віктора Стукана.

Подяки отримали також підсобний 

робітник  Григорій Онипчук та майстер,  який 
виконував всі роботи, –  Олександр Гунько.

- Коли ми будували Меморіал, до 
нас приходило багато людей. І ці люди 
ділилися горем своїх дідів, хто майже 
був свідком тих подій. І під впливом їхніх 
спогадів, їхніх слів було емоційно важко 
працювати. Ми були постійно в якомусь 
емоційному стані. Були й інші люди, які 
казали: «А для чого нам це треба, нам 
би краще асфальтик до каліточки …». 
Через події геноциду та репресій нашої 
нації стало менше, і якщо ми цього не 
зрозуміємо, то ми не варті наших дідів 
та прадідів, і тієї землі, на якій стоїмо. 
Я об’їздив дуже багато міст і там теж 
є пам’ятники Голодомору: Вінниця, 
Тернопіль, Житомир, Хмельницький.., 
але нічого краще, ніж тут, – я не ба-
чив. Хоча це порівняно і не дуже вели-
кий об’єкт, та за нього ніхто не хотів 
братися, бо він нікому не був фінансово 
цікавим, – сказав Володимир Бучко.

Хрест, що височіє над скульптурою 
дівчинки з колосками в руках, вагою майже 
в 30 тонн.

На території скверу встановлено бетонні 
стели з іменами хмільничан – жертв голо-
домору 1932-1933 років і жертв політичних 
репресій, патріотів-хмільничан, учасників 
повстанських і військових формувань УНР в 
1919-1920 рр., що діяли у Вінницькому окрузі 
і зі статистикою загиблих по Хмільницькому 
та Уланівському районах.

Учасники заходу поклали квіти до 
підніжжя меморіальної скульптури.

Відкрили меморіальний 
сквер жертвам голодомору і 

політичних репресій
До свого 658-річчя Хмільник 

оновився… 21 вересня, у ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №3 відкрито  сучасний 
мультифункціональний майданчик для 
занять ігровими видами спорту. Міський 
голова Сергій Редчик привітав учнів 
міської школи, гостей та запрошених 
на відкриття із оновленням спортивної 
бази навчального закладу.

Очільник міста побажав, аби діти та мо-
лодь активно займалися спортом, успішно 
заявляли про свої результати на змаганнях 
і турнірах.

- День міста усім нам пода-
рував чудову нагоду відкрити но-
вий, сучасний спортивний об’єкт. 
Мультифункціональний майданчик 

побудували  для дітей та молоді, які 
«дружні» до спорту, і я певен, що, ство-
ривши належні умови для розвитку 
фізичної вправності  юних хмільничан, 
ми досягнемо ще більших спортив-
них досягнень, – сказав міський голова, 
вітаючи учасників заходу.     

Серед гостей і запрошених до 
участі в урочистому відкритті були: го-
лова Вінницької облдержадміністрації 
Сергій Борзов, голова Хмільницької 
райдержадміністрації Максим Мазурик, на-
чальник управління фізичної культури та 
спорту Вінницької облдержадміністрації 
Сергій Чернявський.

Зокрема, голова ОДА Сергій Борзов 
привітав учнів із оновленням спортивного 
ядра школи та побажав успіхів і нових спор-
тивних досягнень:  «Переконаний, що такі 
самі майданчики мають бути у кожній школі, 
аби всі діти мали змогу займатись спортом 
у комфортних умовах, брати участь у зма-
ганнях і вдосконалювати свої спортивні 
уміння та навички».

Про будівництво майданчика розповів 
директор ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Микола Євтодій: 
«Будували майже рік, кошти на це спря-
мовувались з державного бюджету у 
співфінансуванні з місцевим бюджетом. 
Також нам допомагали благодійники, які 
спрямували на будівництво близько 200 
тис грн для фінансування непередбаче-

них проектом робіт, зокрема благоустрою 
навколишньої території. Сьогодні майдан-
чик, нарешті, відкрили і наші учні не доче-
каються, коли зможуть тут пограти, адже 
на полі влаштовано сучасне покриття, яке 
дозволяє грати у футбол, великий теніс і во-
лейбол».

Святкового настрою цій події додали 
музичне вітання від вихованки Хмільницької 
школи мистецтв Крістіни Лисої, показові 
виступи  спортсменів  клубу “Січ” (тренер 
– Михайло Сидоренко),  а також вихованці 
студії сучасного танцю “Flash” (тренер – 
Олександр Лукащук) і клубу спортивного 
танцю Данс-студії “Мрія” (тренер – Віктор 
Соломко).

Урочистості супроводжувалися наго-

родженням. Зокрема, грамоти і подяки було 
вручено всім причетним до будівництва 
майданчика.

Крім того, було відзначено шкільні 
футбольні команди – переможців турніру 
з малого футболу серед загальноосвітніх 
навчальних закладів Хмільницької ОТГ. 
Турнір  присвячено Дню міста. Грамоти і 
медалі вручили футбольній команді ЗОШ 
№4 за третє місце та за друге – ЗОШ №2.  
Перехідний кубок отримала футбольна ко-
манда школи-гімназії №1 – за перше місце. 

Начальник управління фізичної 
культури та спорту Вінницької 
облдержадміністрації Сергій Чернявський 
вручив набір м’ячів для школи №3.

Загалом було подано 64 проекти, а кош-
ти виділили на 11. Завдяки спільній роботі 
керівництва міста, управління,  Вінницької 
ОДА, комісій сьогодні маєте такий чудовий 
спортивний майданчик, – зазначив під час 
привітання Сергій Чернявський.

Зауважимо, що реалізація цього 
проєкту проведена коштом місцевого 
бюджету та коштом субвенції з держав-
ного бюджету. Зокрема, з місцевого бюд-
жету виділено 936 тис. грн., з державно-
го бюджету – 548,2 тис. грн. Загальна 
вартість будівництва – майже 1,5 млн 
грн. Підрядником на будівництві висту-
пило приватне підприємство «Сучасні 
будівельні технології – 12».

Відкрили 
мультифункціональний 

майданчик
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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.№30269 від 25.09.2020р.

Хмільницька міська рада оголошує  
конкурс на посаду директора Комунальної 
установи «Центр професійного розвит-
ку педагогічних працівників Хмільницької 
міської ради».

Найменування закладу: Комуналь-
на установа «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Хмільницької міської 
ради» (далі – КУ «ЦПРПП ХМР»).

Місцезнаходження КУ «ЦПРПП ХМР»: 
22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. 
Шевченка, 3.

Найменування посади:
Директор Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників 
Хмільницької міської ради».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на 
посаду:

Наявність громадянства України, вільне 
володіння державною мовою, вища педагогічна 
освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), 
стаж педагогічної та/або науково-педагогічної 
роботи не менше п’яти років, стан фізичного і 
психічного здоров’я, що не перешкоджає вико-
нанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати 
для участі в конкурсному відборі, та строк їх по-
дання:

- заяву про участь у конкурсі довільної фор-
ми;

- особовий листок з обліку кадрів з 2 фото-
картками 3x4 см, автобіографією та резюме;

- копії документів про вищу освіту (наукові 
ступені та інші відзнаки);

- копії паспорта та ідентифікаційного коду, 
засвідчені претендентом;

- письмову згоду на обробку персональних 
даних;

- копію трудової книжки (всі заповнені 
сторінки), що підтверджує стаж педагогічної 
(науково-педагогічної) роботи не менше п’яти 
років на день її подання;

- довідку про наявність/відсутність судимості;

- медичну довідку встановленого зразка.
Документи подаються в управління освіти 

Хмільницької міської ради до 16 жовтня 2020 
року.

Дата та місце проведення конкурсного 
відбору:

Засідання конкурсної комісії відбудеться о 
14:00 год. 19 жовтня 2020 року у конференц-
залі Хмільницької міської ради (ІV поверх), що 
знаходиться за адресою: м. Хмільник, вул. Сто-
лярчука, 10.

Етапи проведення конкурсного відбору:
Конкурсний відбір складається з двох 

етапів: кваліфікаційний іспит та співбесіда.
Письмовий іспит полягає у перевірці та 

оцінці знань за напрямами:
- знання законодавства у сфері дошкільної 

освіти;
- знання законодавства про повну загальну 

середню освіту;
- знання основ управління діяльністю КУ 

«ЦПРПП ХМР».
Іспит складається з 30 тестових завдань. 

Тестування проходить письмово не довше 30 
хвилин у присутності членів комісії.

Претенденти, які набрали 15 і менше балів 
від максимальної суми балів вважаються та-
кими, що не склали іспит та не можуть бути 
допущені до наступного етапу конкурсу.

Співбесіда проводиться з метою оцінки 
відповідності досвіду, досягнень, компетенції, 
особистих якостей вимогам до професійної 
компетентності претендента та до відповідних 
посадових обов’язків.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер 
телефону та адреса електронної пош-
ти особи, яка надає довідкову інформацію 
про проведення конкурсного відбору: Ли-
пень Ірина Володимирівна, заступник на-
чальника управління освіти Хмільницької 
міської ради, тел. (04338) 2-26-32, е-mail: 
lypeniryna@ukr.net

Конкурс на посаду директора 
КУ«Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників 
Хмільницької міської ради»

Хмільницька міська рада повідомляє 
про завершення розроблення містобудівної 
документації – плану зонування території 
(зонінг) села Соколова Хмільницького рай-
ону Вінницької області та про початок про-
цедури розгляду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті містобудівної 
документації .

Містобудівна документація – план зо-
нування території (зонінг) села Соколова 
Хмільницького району Вінницької області роз-
роблена ТОВ «НВК «Світязь»  (м. Вінниця)  
відповідно до договору № 44 від 26.02.2020 
року.

Підставою для розроблення проек-
ту є рішення 78 сесії 7 скликання №2600 
від 01.07.2020 року «Про  розроблення   
містобудівної документації – “Плану  зонуван-
ня території  с. Соколова Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади».

Мета розроблення плану зонування:
-  регулювання планування та забудови 

територій з урахуванням державних, громадсь-
ких та приватних інтересів;

- раціонального використання території на-
селеного пункту, збереження об’єктів історико-
культурної спадщини, природно-заповідного 
фонду, ландшафтно-природного комплексу, їх 
домінантної ролі у міському середовищі, а та-
кож поліпшення екологічного стану навколиш-
нього природного середовища в селі Соколова;

- створення сприятливих умов для за-
лучення інвестицій у будівництво шляхом за-
безпечення можливості вибору інвестором 
найбільш ефективного виду використання 
земельної ділянки для містобудівних потреб;

 - забезпечення вільного доступу грома-
дян до інформації стосовно розвитку насе-
леного пункту, взаємоузгодження державних 
інтересів, громади та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови окре-
мих земельних ділянок з оточуючою забудовою 
та землекористуванням;

- сприяння реалізації завдань довгостро-
кового розвитку селища, з урахуванням його 

містобудівних особливостей, об’єктів історико-
культурної спадщини та екологічного стану;

- розвитку інженерної та транспортної 
інфраструктури населеного пункту;

– вдосконалення мережі соціально-
культурного та торгівельно- побутового обслу-
говування населення;

- збереження об’єктів культурної спадщи-
ни та об’єктів природно- заповідного фонду.

З відповідною містобудівною 
документацією можна ознайомитися за 
адресою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, 
управління містобудування та архітектури 
міської ради, тел. 2-70-12.

План зонування території (зонінг) села 
Соколова Хмільницького району Вінницької 
області оприлюднений шляхом розміщення у 
вільному доступі протягом робочого часу ав-
тентичних копій в загальнодоступному місці – в 
холі другого поверху приміщення виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради (вул. Сто-
лярчука, 10).

Пропозиції до зазначеного вище проекту 
подаються на ім’я міського голови у письмовій 
формі з 23.09. 2020 року до 23.10. 2020 року за 
поштовою адресою: 22000,  м. Хмільник, вул. 
Столярчука, 10

Пропозиції подаються громадянами через 
центр надання адміністративних послуг у пись-
мовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я 
та по батькові, місця проживання, особистим 
підписом і повинні містити обґрунтування з ура-
хуванням вимог законодавства, будівельних 
норм, державних стандартів та правил.

Відповідальний за організацію розгляду 
пропозицій громадськості до вказаного проек-
ту – начальник управління містобудування та 
архітектури міської ради, головний архітектор 
міста – М.М. Загниборода (22000, м. Хмільник, 
вул. Столярчука, 10, тел. 2-70-12).

По завершенню зазначеної процеду-
ри будуть проведені громадські слухання. 
Щодо дати та місця проведення громадсь-
ких слухань по проекту містобудівної 
документації буде повідомлено окремо.

Визначено місця 
для передвиборної агітації

4 вересня на позачерговому 
засіданні виконавчого комітету міської 
ради ухвалено рішення «Про визначен-
ня та відведення місць для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації під 
час проведення місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року».

Відповідно до рішення виконкому 
міської ради на території Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної грома-
ди під час проведення місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року визначені та відведені 
такі місця:

- автобусна зупинка «Продуктовий 
магазин» по вул. І. Богуна;

- автобусна зупинка «Східний ринок» 
по вул.І.Богуна;

- автобусна зупинка «Транспортна» 
по вул.І.Богуна;

- дошка оголошень по вул. Привок-
зальна (залізничний вокзал);

- автобусна зупинка «Бережок» по 
вул.Вузькоколійна;

- автобусна зупинка “Сергія Муравсь-
кого” по вул. Столярчука;

- автобусна зупинка “Торговий двір” 
по вул. Столярчука;

- дошка оголошень по проспекту Сво-
боди (біля Ощадбанку);

- дошка оголошень по проспекту Сво-
боди (біля магазину “Наталі”);

- дошка оголошень біля районного 
Будинку культури;

- дошка оголошень біля кафе «Вояж» 
по вул.Пушкіна;

- дошка оголошень на розі вулиць 1 
Травня і Кутузова;

- автобусна зупинка «Санаторій МО» 
по вул.1 Травня (2 по обидві сторони);

- будинок культури ДП ЗАТ ЛОЗ-
ПУ “Укрпрофоздоровниця” клінічний 
санаторій “Хмільник”;

- автобусна зупинка «Курортна» по 
вул. Курортна біля санаторію «Хмільник»);

- кінцева автобусна зупинка по вул.
Вугринівська;

- автобусна зупинка «Газове госпо-
дарство» вул. Комарова;

- автобусна зупинка «СЗШ №4» у 
м.Хмільнику по вул. 1 Травня);

- вул. 1 Травня (біля «ПриватБанку»);
- автобусна зупинка «Радон - магазин 

«Квіти» по вул. 1 Травня;
- біля приміщення Укрпошти;
- біля приміщення сільського будинку 

культури с.Соколова по вул.Грушевського, 
44.

Виконком доручив управлінню 
житлово-комунального господар-
ства та комунальної власності 
Хмільницької міської ради спільно з КП 
“Хмільниккомунсервіс”:

- провести необхідні роботи щодо 
відновлення, обладнання (за потреби) 
стендів, дошок оголошень для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації і вста-
новлення їх у вищезазначених пунктом 1 
місцях;

- забезпечити підтримання належ-
ного стану стендів та дошок оголошень 
для розміщення агітаційних матеріалів на 
період проведення передвиборної агітації;

- забезпечити зняття передвиборних 
агітаційних матеріалів, що розміщувалися 
на території Хмільницької міської ОТГ, о 
24 годині 23жовтня 2020 року.

Цим рішенням заборонено 
розміщення матеріалів передвиборної 
агітації за межами визначених для цьо-
го місць, на об’єктах, що є пам’ятками 
архітектури та в місцях, де вони можуть 
бути перешкодою для безпеки дорожньо-
го руху (на  стовпах, інших об’єктах тощо).

18 вересня виконавчий комітет 
міської ради вніс зміни до рішення  від 
04.09.2020 р. №279 «Про визначення 
та відведення місць  для розміщення 
матеріалів передвиборної  агітації під 
час проведення місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року».

Зокрема, у пункті 1 рішення від 
04.09.2020р. слова «автобусна зупин-
ка» та «кінцева автобусна зупинка» 
замінено словами «дошка оголошень 
біля автобусної зупинки».

17 вересня розпочато голосування 
за громадські проєкти Бюджет участі, 
що будуть реалізовані у 2021році. 
Жителі  міста Хмільника та села Со-
колова Хмільницького району можуть 
проголосувати:

1. На веб-сайті міста (банер “Гро-
мадський проєкт – Бюджет участі”) або 
на сайті http://hmilnitska-otg.ci.org.ua 
Зареєструйтеся за допомогою електронної 
пошти або через BankID

2. В пункті супроводу проєктів Бюдже-
ту участі (вул. Столярчука, 10 м. Хмільник 
(ЦНАП) або вул. Грушевського, 42 с. Со-
колова Хмільницького району)

Прийдіть з паспортом в пункт голо-
сування. Вибирайте проєкти зі списку і 
голосуйте за ті ідеї, які, на вашу думку, є 
найбільш пріоритетними для покращення 
життя громади.

Друзі, будьте уважні при голосуванні 
в електронному вигляді! Перевіряйте чи 
вірно вказана електронна адреса при 
авторизації. Завантажувати необхідно 1-у 
сторінку паспорта та останню сторінку 
приписки паспорта. Невірно введені дані 
будуть уточнюватися модератором через 
електронну адресу голосуючого.

Голосування за проєкти можуть 
здійснювати дієздатні громадяни України 
(іноземці та особи без громадянства, які 
мають дозвіл на постійне проживання 
на території України), яким на момент 
голосування виповнилось 16 років, що 
зареєстровані на території Хмільницької 
міської ОТГ.Одна особа може проголосу-
вати не більше, ніж за три різних проєкти.

Після завершення кінцевого терміну 
голосування електронна система авто-
матично здійснює підрахунок голосів, 
визначає проєкти-переможці та формує їх 
списки.

До вашої уваги громадські проєкти, що 
допущені до голосування:

Проєкт №1 «Безпечне гумове покриття 
спортивного майданчика Workout по вул. 
Столярчука, 48» – бюджет 200 000 грн., 
автор  Нестерова Галина Василівна.

Проєкт №2 «Відеонагляд покращить 

систему громадської безпеки» – бюджет 
200 000 грн., автори  Гончаренко Олек-
сандр Олександрович та Плахотнюк Во-
лодимир Ілліч. 

Проєкт №4 «Активна доріжка на вул. 
Лисенка» – бюджет 200 000 грн., автор  
Гончаренко Олександр Олександрович.

Проєкт №5 «Спортивний майданчик 
для усіх хмільничан у міському парку ім. 
Т.Г.Шевченка» – бюджет 200 000 грн., ав-
тор  Сидоренко Михайло Михайлович.

Проєкт №6 «Облаштування майдан-
чика для вигулу та дресирування собак» 
– бюджет 185 000 грн., автор  Нестерова 
Галина Василівна

Проєкт №7 «Кінотеатр просто неба у 
міському парку ім. Т.Г.Шевченка», – бюд-
жет 200 000 грн., автор Балух Мар’яна 
Миколаївна.

Проєкт №9 «Облаштування громадсь-
кого простору на прибудинковій території 
по вул. Пушкіна,137 в м. Хмільнику 
Вінницької обл.» – бюджет 100 000 грн., 
автор  Савчук Яна Олегівна.

Проєкт №10 «Порубинці» – локація для 
дітей!», – бюджет 200 000 грн., автор  Пла-
хотнюк Володимир Ілліч. 

Проєкт №13 «Волейбол – майбутнє 
здорової громади», – бюджет 193 400 грн., 
автор  Веремій Оксана Геннадіївна.

Проєкт №14 «Дороги є – село живе», – 
бюджет 200 000 грн., автор  Надкернична 
Людмила Вікторівна.

Проєкт №15 «Нові гойдалки та каруселі 
для вихованців садочку №1», – бюджет 194 
000 грн., автор Пугач Ірина Миколаївна.

Проєкт №17 «Будівництво прича-
лу на річці Південний Буг у парку ім. 
Т.Г.Шевченка». – бюджет 195 000 грн., На-
стасюк Яків Володимирович.

Голосування триватиме до 
7 жовтня 2020 року.

Детальна інформація:
Адреса: каб.308 вул.Столярчука, 10 м. 

Хмільник Вінницької області, тел. (04338) 
22514, e-mail: publicprojecthm@gmail.com

Закликаємо мешканців Хмільницької 
міської ОТГ до активності у голосуванні за 
громадські проєкти Бюджету участі.

Розпочато голосування 
за проєкти Бюджету участі

Повідомлення про початок процедури розгляду 
та врахування пропозицій громадськості у проекті 

містобудівної документації – план зонування 
території (зонінг) села Соколова Хмільницького 

району Вінницької області


