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Приймаймо щирі і святкові вітання з наго-
ди 657-ї річниці заснування міста Хмільника!

Хмільник – у долі кожного з нас. Для когось – це 
місто, де він народився, зростав у життєвому 
становленні та досягав вершин добробуту. Для 
когось – затишна курортна місцевість, огор-
нута хвойним лісом, що дарує омріяну надію 
й бажання жити, творити, вірити і любити.  

Ми горді, що наш Хмільник звеличений поколінням 
щедрих, працьовитих, мужніх та дбайливих земляків, 
гартований оборонною міццю в часи героїчного за-
хисту території, унікальний своїми архітектурними 
перлинами, що зберегли й донині запас міцності й 
витривалості, потужний і невичерпний своїм оздоров-
чим спектром радонотерапії для всіх і кожного, хто 
прагне бути дужим й натхненним у щоденному житті.  

Ми відкриті і гостинні, щирі та привітні до всіх, 
хто своєю увагою зігріває наше місто, шанує його, 
вірить у його світлі обрії перспектив та своєю уча-
стю відповідально докладає зусиль, щоб Хмільник 
розвивався, а його громада жила у комфорті і злагоді.

Мої найперші святкові вітання Вам, дорогі 
земляки! Із почуттям вдячності за добрі спра-
ви для міста бажаю активного довголіття та 
Господньої опіки на всіх життєвих дорогах.

Сердечно радий вітати наших гостей, добрих 
друзів Хмільницької громади, які з поваги до нас 
обдарували Хмільник своєю увагою і вирішили ра-
зом із нами душевно доторкнутися до незабутніх 
миттєвостей загальноміських урочистостей.

Зі святом, наш рідний Хмільнику!
Нехай щасливими і благодатними будуть твої літа, 

у мирі й добробуті живе Хмільницька громада!
З повагою

Міський голова                             Сергій РЕДЧИК

Шановна громадо!
Дорогі гості міста-курорту! 
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Відбулася чергова 64 сесія міської ради
Під головуванням міського голови Сергія Ред-

чика відбулася чергова 64 сесія міської ради 7 
скликання. У роботі сесії взяли участь: 4 верес-
ня – 20  депутатів, 10 вересня –  23 депутати 
міської ради. Депутати розглянули 76 планових 
питань та 13 питань порядку денного “Різне”.

Першим у порядку денному слухалося звернен-
ня голови ГО «Спілка учасників АТО м.Хмільника та 
Хмільницького району» Валентина Ковальського, який 
прокоментував резонансну статтю, що була опублікована 
у місцевій газеті та стосувалася питання встановлення 
пам’ятної дошки біля пам’ятного знаку Героям Небесної 
Сотні. Обговорення питання викликало довготрива-
лу дискусію, у результаті якої створено тимчасову кон-
трольну комісію з вивчення цієї непростої ситуації. Очо-
лив комісію депутат міської ради Олександр Гончаренко.

Два питання, що стосувалися змін у структурі виконавчих 
органів міської ради з 1 січня 2020 року, зокрема, про утво-
рення відділу управління персоналом міської ради у складі 
двох штатних одиниць замість сектору з питань кадрової 
роботи відділу організаційно-кадрової роботи міської ради 
(1 шт.од.) та про забезпечення у повній мірі самостійності 
управління освіти міської ради, були підтримані депу-
татським корпусом. Питання про збільшення  штатів 
фінансового управління міської ради депутати відхилили.

Змінами до Плану діяльності Хмільницької міської 
ради з підготовки проектів регуляторних актів передбаче-
но розгляд питання про затвердження Правил утримання 
домашніх та інших тварин і поводження з ними, а також По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів 
на території населених пунктів Хмільницької міської ОТГ.

Депутати підтримали рішення про розроблення 
містобудівної документації – Генерального плану  с. Со-
колова Хмільницького району, що входить до складу 
Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади.

Низкою ухвалених рішень  внесено зміни до 
чинних програм, зокрема, у сфері соціально-
економічного розвитку громади, житлово-комуналь-
ного та дорожнього господарства, освіти, оборо-
ни,  забезпечення населення якісною питною водою.

За пропозицією депутата міської ради Олени Гуцалюк 
внесено зміни до програми «Добро» та профінансовано 
виділення матеріальної допомоги на лікування онкохворої 
дитини.

За пропозицією депутата Тетяни Кулак внесено зміни до 
міської програми розвитку культури та духовного відродження 
та виділено кошти на друк двох книг місцевої поетеси Анжели 
Веремій: «Мереживо долі» (про війну на сході України, про 
наших земляків-учасників АТО, про голодомор на теренах 
Хмільниччини) та книги про наших земляків-чорнобильців.

За пропозицією депутата міської ради Олек-
сандра Гончаренка внесено зміни до програ-
ми розвитку освіти в частині  виділення коштів та 
встановлення засобів відеонагляду в  ЗОШ №4.

Підтримане депутатським корпусом рішення про внесен-
ня змін до програми розвитку фізичної культури і спорту має 
на меті створення сучасних умов у забезпеченні спортивної 
інфраструктури у загальноосвітніх закладах Хмільницької 
міської ОТГ, формування здорового способу життя се-
ред мешканців громади. Тому заплановано будівництво 
мультифункціонального майданчика для занять ігровими 
видами спорту в ЗОШ I-III ступенів №3 по вул. Некрасова,  2.

Значний блок питань чергової сесії стосувався врегу-
лювання питань житлово-комунальної сфери. Зі звітами 
про роботу комунальних підприємств виступили представ-
ник КП «Хмільникводоканал» та керівник КП «Хмільницька 
ЖЕК». У ході розгляду цих питань порушувалися пи-
тання підвищення тарифів для населення та якості на-
дання послуг цими підприємствами. Звіт про роботу 
підприємства «Хмільникводоканал» депутати відхилили.

Депутати затвердили звіт про виконання 
місцевого бюджету за 1 півріччя цього року та внес-
ли відповідні зміни до бюджету громади на 2019 рік.

Понад п’ять десятків питань, внесених на розгляд сесії, 
стосувалися врегулювання земельних відносин, чотири з 
них були відхилені, зокрема: «Про надання виконавчому 
комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготов-
лення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. 
Хмільнику біля будинку №5 по вул. Кутузова», «Про на-
дання виконавчому комітету Хмільницької міської ради до-
зволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну 
ділянку по вул. 1 Травня, 40 (суміжну квартири №27)», «Про 
розгляд заяви керівника ТОВ «ЮГ АГРО – ОЙЛ ТРЕЙД» 
щодо поділу земельної ділянки у м. Хмільнику по вул. 
Північна, 69», «Про включення в перелік земельних ділянок,  
які підлягають продажу в 2019 році, земельної ділянки, 
що розташована у м. Хмільнику по вул. Курортна, 35А».

64 сесія міської ради закінчилася спільним виконанням 
Державного Гімну України.
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Місто моє,  Хмільник  чарівний,
Дивуєш своєю красою,
Квітучі сади, зелені луги
І  верби над Бугом -рікою.
Зробила я перші тут кроки,
В дитсадочок пішла і до школи.
І важливим для мене  уроком -
Не цуратися краю ніколи.
Тут живуть і бабуся, й дідусь,
І батьки мої тут народились,
До землі Хмільнику поклонюсь
І  батькам,що дали мені крила.

Вікторія Матяш  11  років
вихованка гуртка «Школа журналістики»
Центру дитячої та юнацької творчості

Хмільник -  чудовий край,
Де  верби зеленіють, 
Де вабить парк, сосновий гай,
Де  люди всі радіють.
Де Буг на сонці грає,
Плететься  хмелем шлях,
Де замок виглядає,
Де вежі тихо сплять.
Курорти лікувальні – 
Здоров’я для людей.
Гостям тут завжди  раді
Всяк  затишок знайде.
Хмільник твій  рідний край,
Земля твоїх  батьків.
Ти завжди  пам’ятай,
Що тут твій рідний дім.

Анастасія Мазур  11років
вихованка гуртка «Школа журналістики» 
Центру дитячої та юнацької творчості

Колись давно у безіменному 
поселенні, у краю вкраїнськім, жила  
десятирічна дівчинка Хмілка. Тихо 
та спокійно було у її місті. З вечора 
до рання хлопчаки курчат ловили 
та овечок на лузі пасли, а дівчатка 
перед  річечкою срібною не могли 
натішитися своєю неземною вро-
дою та заплітали  зі своїх золотих 
косенят колоски, та такі прегарні, 
та так майстерно, що не кожна рука 
матінки заплете такі. Одні люди ви-
пасали худобу та за городами до-
глядали, другі – на полях працюва-
ли, де сонце  так шкварчало, що й 
згоріти можна було, а треті – на яр-
марку торгували всякою всячиною. 
Тільки ось Хмілці не було часу до 
лінощів як іншим дівчатам. Матінці  
у полі допомагала: бур’яни рвала, 
овочі збирала. Батечку на ярмар-
ку – звечора курочка наготовлена, 
морковка,  картопелька, цибулька, 
помідорчики, огірочки – усе  у мішки 
складено, молочко свіженьке  у гле-
чики налито, сіль і цукор у мішечки 
насипані. А буйволики, які товар на 
ярмарок возом тягнуть, нагодовані 
з працьовитих рук Хмілки нашої. 
Загалом життя прекрасне…

Але не життя воно, якщо без 
втрат та перешкод. Цар Татарук, 
який кожного року, як тільки на зем-
лю ступало красне літечко, лю-
бив поповнювати запаси своїх зе-
мель, не пожалів  і Хмілчиного краю.

Спочатку вірні цареві піддані на-
магалися вмовити  свого володаря 
не руйнувати це невеличке, але дуже 
гарне, зелене і квітуче поселення.

- Царю,  сонечко наше вранішнє, 
подивіться на свої володіння і на цей 
мізерний клаптик  землі, густо заселе-
ний людьми…навіщо він вам?

Але володар  нікого не хотів слу-
хати. Йому було байдуже скільки 
гектарів тут землі, чи це малень-
ке  поселення, чи це велике місто, 
байдуже до тих людей, що тут жили 

і скільки крові пролиється на землю.
Як і очікувалося, вже під вечір 

татаруківські воїни почали виконува-
ти наказ  царя-Татарука. Скільки крові 
було пролито, скільки дітей зосталося 
сирітками, скільки старих і молодих 
душ покинуло цей світ. Але, на щастя, 
сім’я  Хмілки дізналася від вісника, 
що прискакав на коні, про небезпеку. 
Вони встигли заховатися. Лише бідна 
Хмілочка  не змогла  втекти від безжаль-
них злодушних татаруківських вояків.

Наказ було, майже, виконано. По-
ловина населення лежало мертвим 
на землі. На превелике диво Хмілка 
вирвалася з рук  поневолювачів і  
знайшла притулок  у свого давнього 
знайомого, який дуже часто допома-
гав її сім’ї у скрутні хвилини. Звали  
рятівника дід Іван.

- Діду Іване, що мені робити?! – зі 
сльозами на очах, запитала Хмілка – 
я не знаю, чи стала  сиротою, чи зали-
шився хтось живий із мого роду?!

- Хай не котяться  камінням твої 
дитячі слізоньки, моє любе дитя. 
Лягай поспи, наберися сил. Завтра 
придумаємо, що можна зробити – ска-
зав дід Іван і погладив по маленькій 
голівочці Хмілочку.

Настав ранок. Було це якраз на 
Івана Купала. Хмілочка лише роз-
плющила свої оченята, а дід Іван вже 
сидів поруч з нею на ліжку.

- Добрий ранок, дідусю – 
позіхаючи, сказала з просоння Хмілка 
– з якою звісткою?

- З доброю, моя люба дівчинко.
- Яка саме?! - не второпавши, що 

відбувається, перепитало дівча.
- Тебе це збентежить, але… ти… 

хочеш врятувати рідний край?!
- Авжеж хочу! Заради власної 

домівки я на все згодна.
- Тоді слухай: сьогодні опівночі ти 

маєш піти у гущу лісу. Там ти поба-
чиш, що росте дуже багато папороті, 
але продовжуй іти далі і не зупиняй-
ся, доки не побачиш жовте сяйво і це 

свідчитиме, що ти ідеш правильно.
- А що то за жовте сяйво?!
- А це і буде твоєю ціллю. Світло 

буде випромінюватися від чарівної 
квітки - Корнуліари, яка розцвітає 
лише раз у рік, вночі на Івана Купа-
ла. А тепер слухай, що з нею тре-
ба робити: ти маєш її зірвати…- 
але тут старого перебила Хмілка:

- Чому саме я?
- Тому, моя люба дівчинко, що 

лише сильні духом, добрі серцем  та 
з працьовитими руками  дівчатка мо-
жуть це зробити, бо інших до себе 
квітка не підпускає. А ти якраз така і є.

- Гаразд, тоді скажіть, що з нею 
робити після того як знайду і зірву.

- Дивися сюди: коли ти її зірвеш, 
то занеси і посади в центрі на-
шого невеличкого поселення.

- Добре! -  рішуче сказала Хмілка.
Дівчинка весь день прибира-

ла в діда Івана, щоб віддячити 
йому за те, що прихистив.

Настала ніч. Хмілка відправилася 
у дорогу. Коли вона зайшла до лісу то 
побачила сяйво надзвичайної краси. 

- Я на правильному шляху! - сказа-
ла дівчинка згадавши слова діда Івана.

Перед нею, на невеликій 
галявині, росла та сама чарівна 
квітка  про яку говорив дідусь і була 
вона надзвичайної краси. І це була 
Корнуліара. Хмілка зірвала її та й 
пішла до свого рідного поселення.

- Мені швидко треба до ярмарку 
«Золотий Бик» дістатися – пролетіло  
в Хмілки у голові. Але раптом  
сміливиця побачила, що і на ярмарку, 
і біля ярмарки вартують татаруківські 
вояки. Дівчинка  обережно їх обійшла, 
але щойно  вона дійшла до середи-
ни ярмарки, як її видало дзявкотливе 
гавкотіння місцевого щеняти Бульки.

- Буля, сидіти! – тихо, але су-
воро, промовила Хмілка. Та   було 
запізно втихомирювати песика – 
його гавкотіння почув один із вояків.

- Схопити дівчисько! - прокричав 

хтось із  охорони. Дівчинка, не довго 
думаючи, сміливо кинулася уперед і, 
добігши до  височезної вежі, що стоя-
ла посеред ярмарки, швиденько стала 
на колінця, розгорнула землю і поса-
дила чарівну квітку.   Умить  зірвався 
сильний буревій і усіх Татарчуківських 
вояків розвіяло  вітром, піднялися 
вони високо над землею і, перетво-
рившись на пил, упали додолу. Ряс-
ний дощ одразу змив той брудний 
пил із  шовковистих трав рідного 
Хмілчиного краю. І одразу з-за обрію 
піднялося вранішнє сонечко. На 
місці, де була пролита кров відважних 
захисників, пишно розквітли червоні 
маки. Коли люди побачили зі своїх 
віконечок, що безпека минула і при-
йшов мир до їхніх домівок, то одра-
зу радісно повибігали на вулиці.

-  Хто ж нас врятував, люди добрі?! 
- запитав хтось із натовпу.

- Ось ця дівчинка – сказав дід Іван, 
поклавши свою руку на плече Хмілці.

- Треба ж якось їй віддячити за 
таку сміливість, – вигукнув хтось із 
гурту людей.

Раптом голова поселення підійшов 
до Хмілки і запитав:

- Дитино, а як тебе звати, як твоє 
прізвище?

- Хмілка… Никова – відповіла 
дівчинка, трішки засоромившись.

- Ось на тому і постановимо, і 
радою старійшин  затвердимо, що 
віднині наше місто буде не просто 
безіменне поселення, а називати-
муть його на честь нашої рятівниці -  
сміливої Хмілки Никової.

Із того часу Україна поповнилася 
новим квітучим  містом, із лугами шов-
ковими, лісами густими, річкою бурх-
ливою, що Бугом назвали, хмелем ди-
ким, що рясно-рясно усюди заплівся. 
І назвали це місто  на ім’я відважної 
Хмілки Никової – Хмільником.

Анастасія Мазур 11 років
вихованка гуртка «Школа журналістики» 
Центру дитячої  та юнацької творчості

Відважна Хмілка 
(чому місто Хмільником назвали) 

/легенда/

    • ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ

Приймаються пропозиції до проекту 
реконструкції з розширенням парку

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради розробляє проект реконструкції з розширенням території 
парку до 20 га.

Нам важливо, щоб жителі Хмільницької громади ознайомилися зі схемою майбутнього планування і розвитку парку 
та висловили свої актуальні пропозиції.  

Пропозиції для поліпшення проекту приймає управління містобудування та архітектури міської ради (м. Хмільник, 
вул. Столярчука,10, тел.:2-70-12).

Не будьмо байдужими! Пропонуємо! Ініціюємо! Впроваджуємо! 



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

Надруковано у друкарні ТОВ «Регіна ЛТД»
м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
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АКТУАЛЬНО 4                                                                 

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 
 ЗЕЛІНСЬКА Олена Олександрівна (01.10) 
 адміністратор Центру надання адміністративних 
 послуг у м.Хмільнику
 ЛИПЕНЬ Ірина Володимирівна (01.10)
 заступник начальника управління освіти міської ради
 КРЕПКИЙ Павло Васильович (02.10) 
 секретар міської  ради
 СІКОРСЬКА Людмила Олександрівна (02.10)
 ветеран праці
 МАТЯШ Ніна Павлівна (03.10)
 інженер КП «Архітектурно-проектна майстерня» 
 БАРАБАН Андрій Павлович (06.10) 
 помічник-консультант народного депутата України 
 П.В. Юрчишина, ветеран праці 
 БЕЛЗА Ірина Миколаївна (07.10)
 головний спеціаліст загального відділу міської ради
 ПІДВАЛЬНЮК Юрій Григорович (07.10)
 начальник управління економічного розвитку та 
 євроінтеграції міської ради
 БАБІЙ Олег Олегович (10.10)
 депутат міської ради 7 скликання
 БАБЮК Микола Миколайович (10.10)
 директор Хмільницької дитячо-юнацької 
 спортивної школи
 БАРАБАШ Михайло Васильович (12.10)
 директор КНП«Хмільницький центр первинної медико-
 санітарної допомоги» Хмільницької районної ради
 РЯБОКОНЬ Юрій Леонідович (13.10) 
 депутат міської ради 7 скликання
 ПРИСЯЖНЮК Олена Василівна (15.10)
 заступник начальника, начальник бюджетного відділу 
 фінансового управління міської ради
 МАТЮХ Анатолій Володимирович (15.10)
 директор ПрАТ«Хмільницька швейна фабрика «Лілея»»,  
 член виконавчого комітету міської ради 7 скликання
 РОМАНКО Аліна Олександрівна (17.10)
 провідний спеціаліст сектору опрацювання заяв та 
 документів і прийняття рішень відділу адресних 
 соціальних допомог та компенсацій управління праці 
 та соціального захисту населення міської ради
 ЛОГВИНЕНКО Олександра Михайлівна (17.10)
 провідний спеціаліст по контролю за призначенням та 
 виплатою пенсій, допомог та з питань оплати праці і 
 соціально-трудових відносин відділу бухгалтерського обліку 
 та звітності  управління праці та соціального захисту 
 населення міської ради
 КОЗАЧОК-ФЕСЕНКО Юлія Вікторівна (18.10)
 головний спеціаліст віділу організаційно-кадрової роботи 
 міської ради 
 СІКОРСЬКА Жанна Володимирівна (18.10)
 секретар керівника управління праці та соціального 
 захисту населення міської ради
 РУДЬ Ганна Стахівна (20.10) 
 прибиральниця загального відділу міської ради
 КОНДРАТОВЕЦЬ Юрій Григорович (21.10)
 депутат міської ради 7 скликання
 РИЖАЄВА Юлія Володимирівна (22.10)
 ветеран праці
 БОГОМОЛ Юлія Володимирівна (24.10) 
 головний спеціаліст сектору опрацювання заяв та 
 документів і прийняття рішень відділу адресних 
 соціальних допомог та компенсацій управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради 
 ЄВТОДІЙ Микола Андрійович (25.10) 
 директор  КЗ «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м.Хмільника» 
 ХИЖНЯК Віталій Михайлович (25.10) 
 народний депутат України І скликання, ветеран праці
 ВОВЧОК Марія Михайлівна (26.10)
 головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського  
 обліку міської ради
 СТОРОЖУК Оксана Іванівна (26.10)
 начальник відділу з питань праці управління праці  та 
 соціального захисту населення міської ради
 ШЕВЧЕНКО Юрій Павлович (29.10) 
 депутат міської ради 7 скликання
 МАЙСТРУК Людмила Віталіївна (31.10)
 начальник Хмільницького відділу обслуговування 
 громадян (сервісного центру) управління Пенсійного фонду  
 України у Вінницькій області

Відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів 
України від 17.04.2019 р. 
№373 «Деякі питання на-
дання житлових субсидій та 
пільг на оплату житлово-ко-
мунальних послуг у грошовій 
формі» затверджено Поря-
док надання пільг на оплату 
житлово-комунальних по-
слуг з 01 жовтня 2019 року 
у готівковій та безготівковій 
формі. З 1 жовтня 2019 
року стартує монетизація 
пільг на оплату житло-
во-комунальних послуг.

Пільги призначатимуться 
управлінням соціального за-
хисту населення, а оплата 
пільг за житлово-комунальні 
послуги здійснюватиметься 
через АТ «Ощадбанк».

Право на отримання 
пільг, як і раніше, для окре-
мих категорій пільговиків виз-
начатиметься з урахуванням 
середньомісячного сукупно-
го доходу сім’ї. На сьогодні 
він становить 2690,00 грн.

Нагадаємо, з 01 липня 2015 
року діє новий порядок надання 
пільг для більшості пільгових 
категорій населення: учасників 
війни, дітей війни, багатодітних 
сімей та інших. Тим, у кого 
розмір доходів перевищує 
суму, що дає право на податко-
ву пільгу, скасовані знижки на 
оплату житлово-комунальних 
послуг, розмір яких становить 
25-50% від суми виставлених 
постачальниками рахунків. А 
податкова пільга дорівнює 1,4 
прожиткового мінімуму на 1 
січня поточного року і щоро-
ку збільшується, у 2019 році 
вона становить 2690 грн/осо-
бу. Тим, у кого доходи більше, 
Мінсоцполітики рекомендува-
ло оформити субсидію, що і 
зробили більшість пільговиків, 
щоб платити за комунальні по-
слуги менше. Пільг, незалежно 
від їх доходів, не позбавлені 
тільки особи з інвалідністю 
внаслідок війни (для них 
комунальні послуги 100% в ме-
жах норм споживання), учасни-
ки бойових дій, в тому числі в 
АТО і ООС, члени сімей помер-
лих/загиблих ветеранів війни, 
чорнобильці I і II категорій, 
особи з інвалідністю внаслідок 
проходження служби в армії, 
ветерани військової служби 
та органів внутрішніх справ, 
та ветерани інших служб.

Пільговики, які отри-
мують субсидію не бу-
дуть мати право на пільги в 
період отримання субсидії.

Пільговик зобов’язаний 
повідомляти управління 
праці та соціального за-
хисту населення про зміни 
всіх обставин, які вплива-
ють на надання пільг (зміна 
місця реєстрації, кількості 
членів сім’ї, термінів права 
на пільги, статусу, та інше).

Суми пільг призначені 
надміру внаслідок зловживан-

ня з боку пільговика поверта-
ються пільговиком до держав-
ного бюджету. У разі відмови 
пільговика повернути надміру 
виплачені кошти, питання про їх 
повернення вирішуватиметься 
в судовому порядку.

Відповідно до ухваленого 
Урядом рішення, паралельно 
функціонуватимуть дві системи 
надання пільг у грошовій формі 
— готівкова і безготівкова.

Пільги у безготівковій 
формі призначатимуться 
усім пільговикам в автома-
тичному режимі, за прикла-
дом безготівкового надання 
субсидій через АТ «Ощадбанк». 
Для цього АТ «Ощадбанк» 
вестиме у відповідних авто-
матизованих системах обліку 
банку персоніфікований облік 
пільговиків та коштів, які над-
ходитимуть на рахунок для 
виплати пільг, для кожно-
го пільговика індивідуально. 
Після того АТ «Ощадбанк» 
здійснюватиме переказ коштів 
на рахунки виконавців кому-
нальних послуг на підставі 
договорів, що укладаються 
між ними та АТ «Ощадбанк».

Такий механізм розро-
блено для забезпечення 
максимальної зручності тих 
категорій громадян, які мають 
право на пільгу і звикли не ви-
трачати сили і час на оплату 
житлово-комунальних послуг. 
Йдеться, перш за все, про лю-
дей похилого віку, які звикли 
до усталеного алгоритму дій 
і не бажають його змінювати.

Про готівкову форму на-
дання пільг.

Тим пільговикам, які бажа-
ють отримувати свою пільгу 
готівкою, восени потрібно буде 
звернутися до управління 
праці та соціального за-
хисту населення, написа-
ти відповідну заяву і надати 
реквізити банківського рахун-
ку. Виплата пільг у грошовій 
готівковій формі буде 
здійснюватися управлінням 
праці та соціального захи-
сту населення шляхом пере-
рахування коштів на раху-
нок пільговика відкритого в 
установі уповноваженого банку.

Таким чином, кошти над-
ходитимуть на особисті ра-
хунки пільговиків, які змо-
жуть зняти їх з власного 
рахунку у будь-який час.

Пільговик буде сам 
вирішувати куди дівати ці 
гроші, сплачуючи щомісяця 
вартість фактично спожитої 
послуги з урахуванням суми 
пільги. Але, у разі виникнення 
заборгованості по оплаті за 
житлово-комунальні послуги 
понад місяць, сума якої пере-
вищуватиме 20 неоподаткову-
ваних мінімумів (а це 340,00 
грн.), виплата пільги з наступ-
ного місяця здійснюватиметься 
у грошовій безготівковій формі.

Як вираховуватиметься 
сума пільг?

Розрахунки сум пільг бу-
дуть проводити в Єдиному 
державному автоматизо-
ваному реєстрі осіб, які 
мають право на пільги. 
Враховується: право на пільгу, 
відсоток на пільгу, кількість 
членів сім’ї, технічні характери-
стики та квадратні метри житло-
вого будинку чи опалювальної 
площі тощо. Опалювальну 
площу управління праці та 
соціального захисту звірятиме 
з даними управління газового 
господарства.

Якщо в одному житловому 
приміщенні право на пільги ма-
ють кілька пільговиків, розра-
хунок суми пільги здійснюється 
одному із таких пільговиків, 
який має право на більший 
за розміром відсоток знижки 
з оплати житлово-комуналь-
них послуг, з урахуванням 
розміру пільг інших пільговиків.

Підсумовуючи вище зазна-
чене, можна сказати наступне. 
До Єдиного державного авто-
матизованого реєстру осіб, що 
мають право на пільги  внесе-
но всіх пільговиків. А це — осо-
би з інвалідністю внаслідок 
війни, учасники бойових 
дій, діти війни, жертви на-
цистських переслідувань, 
реабілітовані, багатодітні 
сім’ї, прийомні сім’ї, 
ліквідатори аварії на ЧАЕС 
та ін.

Управління праці та 
соціального захисту щомісяця 
формуватимуть реєстри для 
виплати пільг  і передавати-
муть їх Мінсоцполітики. Після 
чого Міністерство, опрацював-
ши отримані реєстри, надси-
латиме їх до АТ «Ощадбанк» 
та переказуватиме зазначе-
ному банку кошти для випла-
ти пільг у безготівковій формі. 
Виплата пільг у грошовій 
готівковій формі буде 
здійснюватися управлінням 
праці та соціального захи-
сту населення шляхом пере-
рахування коштів на раху-
нок пільговика відкритого 
в установі уповноваженого 
банку.

АТ «Ощадбанк» щомісяця 
інформуватиме пільговиків 
SMS-повідомленням про над-
ходження коштів, їх викори-
стання та залишок.

Тому  управління 
зобов’язане внести інформацію 
щодо номера мобільного теле-
фону пільговика до Єдиного 
державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають пра-
во на пільги для подальшого 
опрацювання.

Для отримання додаткової 
інформації (та надання но-
меру мобільного телефо-
ну) необхідно звертати-
ся  до управління праці 
та соціального захисту 
населення Хмільницької 
міської ради за адресою: м. 
Хмільник,  2 провул. Пушкіна, 
8, або за тел. 2-23-71.

З 1 жовтня - монетизація пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг


