
Участь у пам’ятному заході взяли: староста с. Лозо-
ва  Ганна Бичок; заступник міського голови з питань ді-
яльності виконавчих органів міської ради Андрій Сташ-
ко, керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
Сергій Маташ, помічник-консультант народного депутата Укра-
їни П.В. Юрчишина Андрій Барабан, керівник громадської 
організації "Спілка учасників АТО міста Хмільника та Хміль-
ницького району" Валентин Ковальський, голова Хмільницької 
міської організації "Народне віче Хмільник" Микола Михальнюк.  

До громади звернулися: староста с. Лозова Ганна Бичок та 
завідуюча Думенського сільського клубу Антоніна Корешкова.

За вічний спокій земляка була звершена поми-
нальна молитва. Пам'ять захисника України вшанува-
ли хвилиною мовчання та поклали квіти до його могили.

Вічна пам'ять! Герої не вмирають!  
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Розповсюджується безкоштовно

До людей треба - з правдою 
та бажанням допомогти
Шановна громадо! 
Розпочався новий рік нашої роботи 

для міста та громади. 
Яким  він  буде – залежить від кожно-

го з нас, від уміння і бажання  розуміти 
один одного та разом трудитися. 

Я  дуже хочу, щоб нашими  взаєминами 
керували довіра і мудрість, повага та ба-
жання успішно змінювати свою громаду.  

Прагну, щоб ми йшли вперед, не бо-
ялися труднощів і  проблем, чесно, 
віддано та професійно господарювали 
на своїй, Богом даній, землі. 

Ви повірили в мене і я взяв на себе 
відповідальність працювати для людей. 

Я працюватиму для громади, бо вла-
да – для народу. 

Певен: до людей треба йти з правдою 
і бажанням допомогти. Я так живу і за та-
ким принципом буду працювати. 

Тому  прийняв  рішення  чесно, 
відкрито і неупереджено інформувати 
жителів  нашої  громади про  стан справ  
у громаді. Це допоможе нам побуду-
вати довіру один до одного, відкрити 
розуміння в те, що ми разом  найбільше 
бажаємо добра й достатку рідному 
Хмільницькому краю. 

Для цього ми продовжуємо  у 2021 
році видавати інформаційний бюлетень  
міської ради, який будемо безкоштовно 
розповсюджувати серед жителів  на-
селених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади. 

Завжди відкритий до діалогу та запро-
шую до інформаційної співпраці. 

Кожному бажаю здоров’я!
 З повагою 
                                   Міський голова 

Микола ЮРЧИШИН

Розпочато підготовку Стратегії громади 
За підтримки міжнародної Програми «U-LEAD з Європою» 

Хмільницька міська територіальна громада розробляє 
Стратегію розвитку громади до 2027 року. Відповідно до 
розпорядження міського голови М.Юрчишина створено Ро-
бочу групу, до якої увійшли представники влади, бізнесу та 
громадськості.

Перше засідання робочої групи відбулося 13 січня в он-
лайн форматі. Під час засідання вирішено провести опитування 

жителів громади для визначення найбільш актуальних проблем 
громади та можливих шляхів розвитку міської територіальної 
громади на довготривалу перспективу.

Результати анкетування опрацьовуються  і будуть використані 
під час проведення соціально-економічного аналізу розвит-
ку громади та SWOT-аналізу, а також планування концепції 
стратегічного бачення та напрямів для досягнення довго- і корот-
кострокових цілей.

Міська рада оголошує конкурси на заміщення 
вакантних посад

- провідного спеціаліста відділу сімейної політики та оз-
доровлення управління праці та соціального захисту насе-
лення Хмільницької міської ради:

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які: 
мають вищу освіту відповідного професійного спрямування не 
нижче ступеня бакалавра; без вимог до стажу роботи; знають ви-
моги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, 
служби в органах місцевого самоврядування та державної служ-
би, запобігання корупції, законів України «Про забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок та чоловіків», «Про оздоровлення 
та відпочинок дітей», «Про запобігання та протидії домашньому 
насильству», «Про протидію торгівлі людьми» та практику засто-
сування чинного законодавства України з питань, що належать 
до компетенції відділу; вільно володіють державною мовою та 
вміють застосовувати її на практиці; мають практичні навички 
роботи з основними програмами на персональному комп’ютері.

Документи приймаються з 22.01.2021р. по 20.02.2021р.

- начальника відділу прийому громадян "Прозорий офіс з 
соціальних питань" управління праці та соціального захисту 
населення Хмільницької міської ради:

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які: ма-
ють вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче 
ступеня магістра, спеціаліста; мають стаж роботи на службі в ор-
ганах місцевого самоврядування, на посадах державної служби 
або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності не менше 2 років; зна-
ють вимоги чинного законодавства з питань місцевого самовряду-
вання, служби в органах місцевого самоврядування та державної 
служби, запобігання корупції, а також законодавства України щодо 
призначення та виплати усіх видів допомог, компенсацій, пільг та 
житлових субсидій; вільно володіють державною мовою та вміють 
застосовувати її на практиці; мають практичні навички роботи з 
основними програмами на персональному комп’ютері.

Документи приймаються з 25.01.2021р.по 23.02.2021р.
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- головного спеціаліста відділу з питань охорони 
здоров’я Хмільницької міської ради:

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які: 
мають вищу медичну освіту не нижче ступеня бакалавра; без 
вимог до стажу роботи; знають вимоги чинного законодав-
ства з питань місцевого самоврядування, служби в органах 
місцевого самоврядування та державної служби, запобіган-
ня корупції, законів України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення», «Основи законодав-
ства про охорону здоров’я», іншого законодавства України з 
питань охорони здоров’я; вільно володіють державною мо-
вою та вміють застосовувати її на практиці; мають практичні 
навички роботи з основними програмами на персональному 
комп’ютері.

Документи приймаються з 28.01.2021р. по 26.02.2021р.

- начальника відділу з питань охорони здоров’я 
Хмільницької міської ради:

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які: мають 
вищу медичну освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста; мають 
стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на по-
садах державної служби або досвід роботи на керівних посадах під-
приємств, установ та організацій незалежно від форми власності не 
менше 2 років; знають вимоги чинного законодавства з питань місце-
вого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування 
та державної служби,  запобігання корупції,  законів України «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування  населення», 
«Основи законодавства про охорону здоров’я», іншого законодавства 
України з питань охорони здоров’я; вільно володіють державною мо-
вою та вміють застосовувати її на практиці; мають практичні навички 
роботи з основними програмами на персональному комп’ютері.

Документи приймаються з 28.01.2021р. по 26.02.2021р.

У с. Голодьки - 
громадські слухання

18 січня у приміщенні сільської ради села Голодьки від-
булись громадські слухання.

За дорученням міського голови Миколи Юрчишина на засі-
данні головував заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради Володимир Загіка.

Захід відбувся із дотриманням постанови Кабінету Міністрів 
України «Про встановлення карантину та запровадження поси-
лених протиепідемічних заходів на території із значним поши-
ренням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

На порядок денний було винесено одне питання:
«Про обговорення Детального плану території (земельної 

ділянки орієнтовною площею 6,5 га) для садибної житлової за-
будови у с. Голодьки Хмільницького району Вінницької області".

У складі Детального плану розроблений розділ «Охорона на-
вколишнього природного середовища», який відповідно до За-
кону України «Про стратегічну екологічну оцінку» є звітом про 
стратегічну екологічну оцінку документу державного планування.

Вшанували 
пам'ять земляка

26 січня минули шості 
роковини від дня смерті в 
зоні АТО Рачка Михайла Пе-
тровича, який загинув під 
час евакуації поранених бій-
ців із поля бою в с.Спартак 
Ясинуватського району 
Донецької області, побли-
зу Донецького аеропорту.

У селі Лозова, що тепер 
входить до населених пунктів 
Хмільницької міської територі-
альної громади, поряд із місцем 
поховання захисника України, 
відбулося пам’ятне віче.

Для спільного спомину зі-
бралися рідні, близькі, знайомі, 
учасники АТО/ООС, небайдужі 
односельчани, представники 
місцевої влади та громадського 
активу.

У громаді

План розвитку

Вакансії

Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі у конкурсі, основних 
функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м.Хмільник, вул. 
Столярчука, 10, 4-й поверх (відділ управління персоналом), тел. 2-25-68, 2-24-56.
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Проведено позачергові 4 та 5 сесії міської ради
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11 січня під головуванням міського голови Миколи 
Юрчишина відбулася 4 позачергова сесія міської ради 
8 скликання.

У роботі сесії міської ради взяв участь 31 депутат 
міської ради. На порядок денний пленарного засідання 
було винесено три питання.

Міські обранці погодили  внесення змін до структури 
та затвердили Положення про управління освіти, молоді та 
спорту Хмільницької міської ради.

Депутати ухвалили  рішення «Про несення змін до 
рішення 2 сесії Хмільницької міської ради  8 скликання 
№24 від 18 грудня 2020 року «Про початок реорганізації 
сільських рад шляхом приєднання до Хмільницької міської 
ради» та внесли зміни до Програми утримання дорожнього 
господарства на території населених пунктів Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної громади, які стосувались 
покращення вулично-дорожньої мережі Хмільницької міської 
територіальної громади. 

Кворум 5 сесії міської ради, що відбулася 22 січня,  
забезпечили тридцять один депутат.

Пленарне засідання проведено з дотриманням Постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину 
та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 
змінами).

Перед початком роботи міський голова Микола Юрчишин 
привітав усіх з Днем Соборності України. Міський голова за-
уважив, що саме цього дня на Софійській площі у Києві було 
проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну 
державу. День соборності символізує єдність українських зе-
мель і є одним зі знакових свят українського державотворен-

ня після Дня незалежності.
«Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і 

соборність. Тому соборність залишається на порядку денно-
му національних завдань. Цілісна Україна – це повернення 
окупованих  Криму і окремих районів Донецької і Луганської 
областей», - підкреслив міський голова.

Також головуючим було доведено до відома депутатів 
інформацію про утворення та реєстрацію у міській раді 8 
скликання четвертої депутатської фракції політичної партії 
Вінницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання 
"Батьківщина".

На порядок денний позачергової сесії було винесено чо-
тирнадцять питань.

Депутати прийняли до  комунальної  власності  
Хмільницької міської  територіальної громади майно кому-
нального некомерційного підприємства "Літинський район-
ний центр первинної медико-санітарної допомоги".

Погоджено прийняття до  комунальної  власності  міської 
громади комунальних закладів та установ: Хмільницький 
районний Будинок культури, Хмільницька районна дитяча 
бібліотека, Хмільницька районна бібліотека для дорослих, 
Історичний музей імені Василя Порика та Хмільницький рай-
онний трудовий архів.

Одноголосно затверджено Програму сприяння діяльності 
комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» 
на 2021 рік та відповідного Порядку використання коштів 
міського бюджету.

Окремим рішенням підтримано положення про 
управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради, про відділ прогнозування, залучення інвестицій 
та розвитку курортної галузі, відділ розвитку підприємництва, 
сфери послуг та енергоменеджменту, відділ розвитку 
сільського господарства управління агроекономічного роз-
витку та євроінтеграції Хмільницької міської ради.

Частина питань порядку денного позачергової сесії сто-
сувалась внесення змін до міських цільових програм.

Затверджено перелік земельних ділянок  
сільськогосподарського призначення комунальної власності 
Хмільницької міської ТГ, право оренди на  які підлягає про-
дажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних 
торгах) у 2021-2023 роках.

Внесено зміни до загальної структури виконавчих органів 
Хмільницької міської ради та штатного розпису працівників 
виконавчих  органів Хмільницької міської ради.

Депутатський корпус затвердив звіт про виконання бюд-
жету Хмільницької міської громади за 2020 р. та договори 
про передачу коштів між місцевими бюджетами у 2021 році.

Депутати також погодили зміни до бюджету Хмільницької 
міської громади на 2021 рік.

5 лютого - чергова 6 сесія міської ради
Відповідно до розпорядження міського голови Юрчишина М.В. 
5 лютого 2021 року о 10.00 год. у залі засідань міської ради /2 по-
верх/ відбудеться чергова 6 сесія міської ради 8 скликання. На 
розгляд сесії виносяться наступні питання:

1. Про план роботи Хмільницької міської ради на 2021 рік. 
Інформація: Крепкого П.В., секретаря міської ради.

2. Про зняття з контролю рішень Хмільницької міської ради. 
Інформація: Крепкого П.В., секретаря міської ради.

3. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 
Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021роки, 
затвердженої рішенням 53 сесії Хмільницької міської ради 7 скликан-
ня від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами). Інформація: Коведи Г.І., 
начальника управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської 
ради.

4. Про внесення змін до штатів закладів дошкільної освіти 
Хмільницької міської ради. Інформація: Коведи Г.І., начальника 
управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради.

5. Про затвердження штатного розпису Управління освіти, молоді 
та спорту Хмільницької міської ради в новій редакції. Інформація: Ко-
веди Г.І., начальника управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради.

6. Про перейменування дошкільних навчальних закладів 
Хмільницької міської територіальної громади та затвердження їх 
статутів. Інформація: Коведи Г.І., начальника управління освіти, 
молоді та спорту Хмільницької міської ради.

7. Про внесення змін до рішення 53 сесії Хмільницької міської 
ради 7 скликання №1705 від 19. 10.2018 року «Програми розвит-
ку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2019-2021 роки», зі змінами. Інформація: 
Пачевського В.Г., начальника відділу молоді та спорту управління 
освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради.

8. Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку Хмільницької міської територіальної громади на 2021 
рік, затвердженої рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від 
18.12.2020 року №48. Інформація: Підвальнюка Ю.Г., начальника 
управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької 
міської ради.

9. Про припинення членства Хмільницької міської ради у 
Всеукраїнській Асоціації громад. Інформація: Підвальнюка Ю.Г., на-
чальника управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції 
Хмільницької міської ради.

10. Про внесення доповнень до плану діяльності Хмільницької 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, 
затвердженого рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання  № 15 
від 15.12.2020 року. Інформація: Підвальнюка Ю.Г., начальника 
управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької 
міської ради.

11. Про внесення змін до рішення 53 сесії 7 скликання №1706 
від 19.10.2018 року «Про порядок  використання коштів міського 
бюджету, передбачених на фінансування заходів «Програми роз-
витку фізичної культури і спорту у  Хмільницькій міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2019-2021 роки», зі змінами. Інформація: 
Пачевського В.Г., начальника відділу молоді та спорту управління 
освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради.

12. Про затвердження Положення про проведення земля-
них робіт на території населених пунктів Хмільницької міської ОТГ. 
Інформація: Литвиненко І.С., в.о. начальника управління житлово-
комунального господарства та комунальної власності міської ради. 

13. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житло-

во-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року 
№1693 (зі змінами). Інформація: Литвиненко І.С., в.о. начальника 
управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності міської ради.

14. Про погодження штатного розпису комунального підприємства 
«Хмільниккомунсервіс». Інформація: Литвиненко І.С., в.о. начальни-
ка управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності міської ради.

15. Про погодження штатного розпису комунального підприємства 
«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради. Інформація: Литви-
ненко І.С., в.о. начальника управління житлово-комунального госпо-
дарства та комунальної власності міської ради.

16. Про внесення змін до рішення 81 сесії міської ради 7 скли-
кання від 18 вересня 2020 року №2833 «Про затвердження Програми 
управління комунальною власністю Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021-2023 роки». Інформація: Литвиненко 
І.С., в.о. начальника управління житлово-комунального господарства 
та комунальної власності міської ради.

17. Про затвердження Порядку використання коштів місцевого 
бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбаче-
них на фінансування заходів Програми управління комунальною 
власністю Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади 
на 2021-2023 роки. Інформація: Литвиненко І.С., в.о. начальника 
управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності міської ради.

18. Про затвердження Порядку використання коштів місцевого 
бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передба-
чених на фінансування заходів Програми забезпечення населення 
Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади якісною 
питною водою на 2021-2023 роки. Інформація: Литвиненко І.С., в.о. 
начальника управління житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради.

19. Про внесення змін до Програми утримання дорожнього го-
сподарства на території населених пунктів Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року 
№2725 (зі змінами). Інформація: Литвиненко І.С., в.о. начальника 
управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності міської ради. 

20. Про затвердження Порядку використання коштів місцевого 
бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених 
на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господар-
ства на території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021-2023 роки. Інформація: Литвиненко 
І.С., в.о. начальника управління житлово-комунального господарства 
та комунальної власності міської ради.

21. Про створення постійно діючої комісії для обстеження 
вулично-дорожньої мережі Хмільницької міської територіальної гро-
мади у новій редакції. Інформація: Литвиненко І.С., в.о. начальника 
управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності міської ради. 

22. Про виконання у 2020 році Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року 
№1693 (зі  змінами). Інформація: Литвиненко І.С., в.о. начальни-
ка управління житлово-комунального господарства та комунальної 

власності міської ради.
23. Про виконання Програми забезпечення населення 

Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади якісною пит-
ною водою на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської 
ради 6 скликання від 21.12.2012 року №979 (зі змінами). Інформація: 
Литвиненко І.С., в.о. начальника управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності міської ради. 

24. Про виконання Програми утримання дорожнього господар-
ства Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 
2018-2020 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скли-
кання від 08.12.2017р. №1256 (зі змінами). Інформація: Литвиненко 
І.С., в.о. начальника управління житлово-комунального господарства 
та комунальної власності міської ради.

25. Про внесення змін та доповнень до рішення 2 сесії міської 
ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року №33 "Про затвердження 
Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини 
в Хмільницькій міській об'єднаної територіальній громаді на 2021-
2024 роки". Інформація: Олійника О.А., в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури міської ради. 

26. Про затвердження Порядку використання коштів міського 
бюджету, передбачених на фінансування заходів Програми збере-
ження та використання об’єктів культурної спадщини в Хмільницькій 
міській територіальній громаді на 2021-2024 роки. Інформація: 
Олійника О.А., в.о. начальника управління містобудування та 
архітектури міської ради. 

27. Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей 
міської ради, затвердженого рішенням 61 сесії міської ради 7 скли-
кання за № 2036 від 16.04.2019 року. Інформація: Тишкевича Ю.І., 
начальника служби у справах дітей міської ради. 

28. Про внесення змін до рішення 53 сесії  Хмільницької міської 
ради 7 скликання  №1710 від 19.10.2018 року «Про  Програму 
підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, 
забезпечення рівних прав і можливостей  жінок та чоловіків та по-
передження торгівлі людьми  Хмільницької міської територіальної 
громади на 2019-2021 роки (зі змінами). Інформація: Дем’янюка П.І., 
начальника відділу сімейної політики та оздоровлення; Тишкевича 
Ю.І., начальника служби у справах дітей міської ради; Пачевського 
В.Г., начальника відділу молоді та спорту міської ради. 

29. Про внесення змін до рішення 53 сесії 7 скликання №1711 
від 19.10.2018 року «Про порядки  використання коштів міського бюд-
жету, передбачених на фінансування заходів Програми підтримки 
сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпе-
чення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попереджен-
ня торгівлі людьми Хмільницької міської ОТГ на 2019-2021 роки», 
зі змінами. Інформація: Дем’янюка П.І., начальника відділу сімейної 
політики та оздоровлення.

30. Про хід виконання у 2020 році  «Програми підтримки сім'ї, 
дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі 
людьми  Хмільницької міської ОТГ на 2019-2021 рок  (зі змінами)». 
Інформація: Дем’янюка П.І., начальника відділу сімейної політики та 
оздоровлення; Тишкевича Ю.І., начальника служби у справах дітей 
міської ради; Пачевського В.Г., начальника відділу молоді та спорту 
міської ради.

31. Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скли-
кання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021 рік». Інформація: Тищенко Т.П., на-
чальника фінансового управління міської ради. 

32. Питання землекористування.
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Відійшов у вічність почесний 
громадянин Хмільника та району 

Анатолій Михальчук

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет із глибоким сумом сповіщають 
про те, що 14 січня 2021 року, на 89 році життя, відійшов у вічність Михальчук 
Анатолій Миколайович - почесний громадянин міста Хмільника та Хмільницького 
району, знаний, авторитетний керівник, управлінські здібності якого стали надійним 
підґрунтям для зростання добробуту міста Хмільника та його жителів.

Анатолій Миколайович народився 1932 року в с.Червона Трибунівка Калинівського 
району Вінницької області в селянській родині.

Після школи здобув професію ветеринара у 1955 році, розпочав свою трудову 
діяльність у радгоспі "40-річчя Жовтня" на Херсонщині.

Упродовж 1960 - 1962 років працював ветлікарем Крижопільського відгодівельного 
радгоспу, головним ветеринарним лікарем Мурованокуриловецького, Барського районів.

У 1966 році був призначений на посаду начальника управління сільського господар-
ства Хмільницького району. У 1970 році - А.М. Михальчук був обраний головою виконко-
му Хмільницької районної Ради народних депутатів, а з 1975 року - Першим секретарем 
Хмільницького міськкому партії.

Ось такий, напрочуд короткий життєпис людини - А.М. Михальчука. За цією біографією 
– чимало кроків і значних результатів, упевнених справ і конкретних досягнень на користь 
Хмільницького краю. Саме за часів його керівництва Хмільницький район набув свого 
найбільшого економічного зростання.

Анатолій Миколайович вирізнявся неймовірною працездатністю. Коли ще більшість 
жителів району мирно спали, перший секретар уже об’їжджав господарства та підприємства 
краю. Відвідував тваринницькі комплекси, особисто контролював збір урожаю, ретельно 
інспектував будівельні майданчики. Анатолій Миколайович запам’ятався своєю значною 
вимогливістю як до своїх підлеглих, так і до самого себе.

За тогочасного господарювання Анатолія Миколайовича Хмільник досягнув знач-
них позитивних перетворень як місто-курорт. Вулиці міста розширювалися. Будувалися 
санаторії та житлові багатоповерхівки. Спільними зусиллями був побудований Будинок 
культури. З’явилися нові, сучасні, парки, підтримувався благоустрій міста, розвивалася 
соціально-побутова сфера, надаючи місту-курорту сучасного і прогресивного вигляду.

У 1979 році за Указом Президії Верховної Ради Української РСР Хмільник було 
віднесено до категорії міст обласного значення.

Результатами діяльності цього керівника і сьогодні пишаються хмільничани.
Будучи вправним господарником, Анатолій Миколайович чи не всю свою трудову 

діяльність віддавав відповідальному служінню Хмільницькій громаді. Уміло керував вели-
чезним господарством району, вишукував усі наявні можливості, аби реалізувати той чи 
інший проєкт, аби люди мали роботу, затишні оселі та якісний відпочинок.

А.Михальчук зумів реалізувати більшість своїх задумів, які на довгі десятиріччя якісно 
і комфортно змінили вигляд Хмільника та району, покращили добробут громади та утвер-
дили статус міста-курорту.

Такі життєві і професійні якості викликали довіру і впевненість у кращому майбутньому 
жителів міста та району. Тому А.Михальчук неодноразово обирався депутатом Вінницької 
обласної Ради народних депутатів.

За багаторічну сумлінну працю Анатолій Миколайович був нагороджений багатьма ме-
далями та трудовими відзнаками.

За вагомий особистий внесок у розвиток міста Хмільника та Хмільницького району 
йому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Хмільника» та «Почесний громадя-
нин Хмільницького району».

Віддаючи гідну повагу Анатолію Михальчуку, висловлюємо глибоке співчуття його 
родині та розділяємо біль непоправної втрати в цю тяжку годину скорботи.

Вічна пам'ять і вічний спокій!
Зі співчуттям: Юрчишин П.В., Юрчишин М.В., Бойко М.Ф., Бронюк С.І., 

Вільчинський В.Т., Войцещук М.В., Гетьман П.В., Горобець А.Т., Дідух А.Н., 
Доброгівський Г.В., Дубовий І.І., Євтодій М.А., Задубний В.В., Ісаченко О.В., Кала-
чик А.І., Каленіченко В.О., Кирищук Г.М., Кірган В.І., Коваль П.Ф., Конотопенко П.Х., 
Коренівський Л.Ф., Лановий В.Б., Лоєвський С.І., Луков Д.С., Маташ С.П., Матюх А.В., 
Меть М.І., Омельчук М.С., Оцалюк С.О., Павленко В.П., Паламарчук Л.П., Панченко 
Н.С., Панчук Р.А., Перчук Л.С., Редчик С.Б., Рижаєва Ю.В., Сапун І.Т., Семененко Є.І., 
Собчак П.П., Ткаленко О.І., Ткачук А.В., Федоришин В.С., Франчук І.М., Хортюк С.І., 
Чемерис І.О., Черній Д.І.

Оголошено конкурс з перевезення 
пасажирів на маршруті №2

Відповідно до рішення виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради від 
21.01.2021 року №72 оголошено конкурс з 
перевезення пасажирів на міському авто-
бусному маршруті загального користуван-
ня №2 «Водоканал» - «Хмільникгаз».

Основні характеристики об'єкта 
конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті за-
гального користування в режимі марш-
рутного таксі в Хмільницькій міській 
територіальній громаді

Найменування організатора: виконавчий 
комітет Хмільницької міської ради.

Основні умови конкурсу:
Конкурс проводиться відповідно до 

вимог статтей 7, 44 Закону України «Про 
автомобільний транспорт», постанов 
Кабінету Міністрів України від «Про затвер-
дження Порядку проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» від 03.12.2008 
р. № 1081 (зі змінами), «Про затверджен-
ня Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту» від 18.02.1997 
р. №176 (зі змінами), рішення виконавчо-
го комітету Хмільницької міської ради від 
29.09.2020 року №324 «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету Хмільницької 
міської ради від 28.08.2015 року №259 «Про 
затвердження мережі міських автобусних 
маршрутів та умов організації проведен-
ня конкурсу на перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального 
користування в місті Хмільнику».

Обов’язкові вимоги до пасажирських 
перевізників:

Перевізник зобов’язується виконувати 
перевезення пасажирів за затвердженим за-
мовником розкладом руху.

Умови перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального 
користування, які зобов’язується виконувати 
перевізник, визначені на відповідному об’єкті 
конкурсу:

1) виконання вимог законодавчих і норма-
тивно-правових актів України у сфері переве-
зення пасажирів;

2) забезпечення якісного і безпечного 
руху на маршруті;

3) захист прав споживачів під час їх 
транспортного обслуговування;

4) забезпечення надійності, комфортності 
та безпеки транспортних засобів, що працю-
ватимуть на маршруті;

5) здійснення обов’язкового страху-
вання пасажирів від нещасних випадків на 
транспорті згідно із законодавством;

6) наявність у персоналу відповідних 
знань та кваліфікації стосовно порядку на-
дання послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом;

7) використання на маршрутах 
сертифікованих автобусів;

8) забезпечення утримання в належно-
му технічному й санітарному стані рухомого 
складу та зберігання транспортних засобів 
згідно з вимогами законодавства, здійснення 
контролю за технічним станом транспортних 
засобів перед виїздом на маршрут, виконан-
ня регламентних робіт з технічного обслуго-
вування та ремонту транспортних засобів, 
забезпечення медичного контролю за станом 
здоров’я водіїв;

9) використання для перевезен-
ня пасажирів автобусів, двигуни яких 
відповідають чинним державним стандартам 
з екологічної безпеки;

10) наявність у перевізника резерву 
автобусів для заміни рухомого складу в разі 
виходу техніки з ладу;

11) транспорті засоби повинні бути 
пристосовані для перевезення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення. Перевага у конкурсі буде 

віддаватися тим суб’єктам господарювання, 
у наявності яких є такі транспортні засоби в 
кількості до 50 відсотків.

Для участі у конкурсі перевізник-
претендент подає документи, визначені стат-
тею 46 Закону України “Про автомобільний 
транспорт”, за формою згідно з додатками 
1-4 до постанови КМУ від 03.12.2008 року 
№1081 «Про затвердження Порядку прове-
дення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користу-
вання» (зі змінами).

Документи для участі у конкурсі по-
даються перевізником-претендентом у двох 
закритих конвертах (пакетах):

КОНВЕРТ №1 (відкривається наступного 
дня після закінчення прийняття документів):

1. Копія ліцензії перевізника-претендента 
на провадження господарської діяльності з 
перевезення пасажирів.

2. Відомості про автобуси, які будуть ви-
користовуватись на автобусному маршруті

(Додаток 2).
3. Відомості про додаткові умови обслуго-

вування маршруту
(Додаток 3).
4. Анкета до заяви про участь у конкурсі 

з перевезення пасажирів або продовження 
строку дії договору (дозволу)

(Додаток 4).
5. Копії свідоцтв про реєстрацію 

транспортних засобів або тимчасових 
реєстраційних талонів; протоколів перевірки 
технічного стану транспортних засобів; стра-
хових полісів; копії сертифікатів відповідності 
та екологічності; копії документів, що 
підтверджують право власності чи користу-
вання земельними ділянками, приміщеннями, 
де забезпечується проведення медичного 
огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а 
також огляд технічного стану автобусів та їх 
зберігання.

6. Копія податкового розрахунку сум до-
ходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них по-
датку (форма 1-ДФ) за останній квартал.

У разі відсутності в перевізників-
претендентів автобусів, що відповідають 
умовам конкурсу, вони мають право подава-
ти до конкурсного комітету заяву на участь 
у конкурсі та документи, що містять харак-
теристику наявних автобусів, які перевізник-
претендент пропонує використовувати на 
даному маршруті, а також інвестиційний 
проект-зобов'язання щодо оновлення парку 
автобусів на цьому маршруті.

КОНВЕРТ №2 (відкривається під час 
засідання конкурсного комітету):

Заява на участь у конкурсі з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загаль-
ного користування

(Додаток 1).
Документи, подані перевізником-

претендентом для участі у конкурсі (у конвер-
тах), пронумеровуються, прошнуровуються, 
підписуються автомобільним перевізником 
або уповноваженою особою автомобільного 
перевізника із зазначенням кількості сторінок 
цифрами та словами.

Плата за участь у конкурсі відсутня.
Засідання конкурсного комітету 

відбудеться в приміщенні Хмільницької 
міської ради (м.Хмільник, вул.Столярчука,10, 
поверх 2, каб.204).

Документи на конкурс будуть прийматися 
за адресою: м. Хмільник, вул.Столярчука, 10 
(каб. 306), управління агроекономічного роз-
витку та євроінтеграції Хмільницької міської 
ради.

Телефони для довідок: (04338)22175; 
e-mail:

economik_hm@ukr.net; звертатися в 
робочі дні: понеділок – четвер з 8:00 до 17:00, 
п’ятниця – з 8:00 до 15:45.

№ п/п 1.

№ маршруту 2

Назва маршруту «Водоканал»- «Хмільникгаз»

Кількість транспортних засобів 
(без врахування резерву), паса-
жиро- місткість

4 од., 15 місць і більше, в т.ч.:
2 од. – пристосовані для перевезення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Години роботи згідно розкладу 
руху, режим роботи, інтервал 
руху

7.00 – 19.00 режим маршрутного таксі; 
інтервал руху відповідно до розкладу руху – 15, 30 хв.
В робочі дні: понеділок – четвер 
з 8:00 до 17:00,
п’ятниця – 
з 8:00 до 15:45

Термін подання документів до 12 лютого 2021 року

Дата проведення конкурсу 16 березня 2021 року о 10:30 год.

Термін дії договору з 21.04.2021 року по 31.12.2025 року

Плата за участь у конкурсі відсутня

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щире 
та глибоке співчуття з приводу смерті Ізерського Казіміра Францовича, приват-
ного перевізника.  

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щире та гли-
боке співчуття з приводу смерті Михайлика Антона Вацлавовича, колишнього 
редактора газети «Життєві обрії».

Разом із родинами поділяємо сум втрати. Вічна і світла пам’ять.

Співчуваємо
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua  rada@ekhmilnyk.gov.ua

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

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
Хмільницької міської ради 
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Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
Тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98
Тираж: 5000. Замовлення: №212001 від 29.01.2021р.

За результатами 2020 року до бюджету Хміль-
ницької міської об’єднаної територіальної гро-
мади надійшло 211453171,29 грн, в тому чис-
лі  податків та інших платежів - 151507763,72 грн, 
міжбюджетних трансфертів - 59945407,57 грн. 

Індекс виконання бюджетних надходжень за видами:
Податок та збір на доходи фізичних осіб – 101,3 від-

сотка уточненого річного плану, сума надходжень склала   
76713448,65 грн, у порівнянні з 2019 роком надходження 
зросли на 812978,98 грн (1,1%).

Податок на прибуток підприємств та фінансових уста-
нов комунальної власності надійшов у сумі 340634,00 грн, 
при плані 340634,00 грн, або 100 відсотків уточненого річного 
плану. Проти 2019 року надходження зменшились на 38134 
грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів надійшла в сумі 23123,44 грн, або 94% уточненого 
річного плану. Проти 2019 року надходження зменшились на 
15003,68 грн.

Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених  
на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 
впродовж звітного періоду надійшов у сумі 6585106,75 грн, 
що складає 97,3 відсотка уточненого річного плану. Проти 
відповідного періоду минулого року надходження збільши-
лись на 700901,57 грн (11,9%).

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов 
у сумі 3911161,43грн, що складає 99,3 відсотка уточненого 
річного плану. Проти 2019 року надходження зменшились на 
245788,87 грн.

Податок на майно надійшов у сумі 31048291,19 грн, або 
101,4%  уточненого річного плану. Проти відповідного періо-
ду минулого року надходження збільшились на 7747788,18 
грн ( 33,3%).

У складі податку на майно зараховано:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-

лянки – 3304975,83 грн, або 102,3 % уточненого річного пла-
ну. Проти відповідного періоду минулого року надходження 
зросли на 959400,52 грн (на 40,9%).

Плата за землю – 27509142,54 грн, або 101,2% уточ-
неного річного  плану. Проти відповідного періоду минулого 
року надходження збільшились на 6846399,63 грн (на 33,1%).

Транспортний податок надійшов у сумі 234172,82 грн, 
або 99,99 % уточненого річного плану. 

- транспортного  податку з фізичних осіб надійшло 
159166,67грн, або 99,98% уточненого річного плану. У порів-
нянні з 2019 роком надходження зменшились на 26250,00грн.

- транспортного податку з юридичних осіб на-
дійшло 75006,15 грн, або 100,01% уточненого річного пла-
ну. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшились на 
31761,97 грн.

Туристичний збір надійшов у сумі 21003,51 грн, або 
99,5% уточненого річного плану. У порівнянні з 2019 роком 
надходження зменшились на 8501,62 грн.

Єдиний податок надійшов у сумі 21899846,98 грн, або    
103,2 % уточненого річного плану. Понад план надійшло 
669346,98 грн. У порівнянні з 2019 роком надходження зрос-
ли на 1228144,32 грн ( на 5,9%).

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних уні-
тарних  підприємств та їх об'єднань, що вилучається до від-
повідного місцевого бюджету надійшло  90977,80 грн, що 
становить 100,1 % до уточненого річного плану. У порівнянні 
з 2019 роком надходження зменшились на 95463,2 грн .

Адміністративні штрафи та інші санкції надходження 
склали 38718,00 грн. Проти 2019 року надходження збільши-
лись на 28008,00 грн.  

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушен-
ня законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів надходження склали 134800,00 
грн, що становить 100% уточненого річного плану. У порів-
нянні з 2019 роком  надходження збільшилися на 46300,00 
грн (на 52,3%). 

Плата за встановлення земельного сервітуту над-
ходження склали 49600,30 грн, або 103,3% уточненого річ-
ного плану. Проти 2019 року надходження збільшились на 
15227,70 грн (44,3%).

Адміністративні збори та платежі - надійшли в сумі 
2454019,50 грн, або 100,98 % уточненого річного плану. Про-
ти 2019 року надходження зменшились на 913969,24 грн.

Інші надходження надійшло 837660,08 грн, що становить  
101,5 % уточненого річного плану. Проти 2019 року надхо-
дження збільшилися на 101098,37 грн (на 13,7%).

Екологічний податок надійшов у сумі 85869,89 грн, 
або 79,4% річного плану. Проти минулого року надходження 
зменшилися  на 1494,12 грн.

До бюджету розвитку надійшло коштів у сумі 4484665,16 
грн, а саме:

- від продажу земельних ділянок несільськогосподар-
ського призначення, у сумі 3834161,69 грн, або 348,6 % річ-
ного плану. Проти минулого року надходження збільшились 
на 2092408,07 грн,

- від відчуження майна, що перебуває у комунальній 
власності  надійшло 650503,47 грн, або 325,3%. Проти ми-
нулого року надходження  зменшились на 4547291,13 грн.         

До цільових фондів, утворених міською радою надій-
шло 6385,00 грн, що складає 63,9 % річного плану.  Проти 
минулого року надходження до цільових фондів зменшились 
на 6465,00 грн.

Власних надходжень бюджетних установ зараховано 
2686869,81 грн, або 76,8% річного плану. Проти минулого 
року надходження зменшились на 1009228,83 грн.

Видатки бюджету Хмільницької міської об'єднаної тери-
торіальної громади за 2020 рік  проведені в сумі 204693377,67 
грн, що на 60170434,51 грн, або на 27,6 % менше аналогіч-
ного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі 
змінами) становить 89,0 %.

 Видатки загального фонду бюджету за звітний період  
становлять 177472318,4 грн. Проти аналогічного періоду 
2019 року вони зменшились на 48266167,59 грн, або на 21,4 
%. Рівень виконання  річного плану (зі змінами) становить 
91,1 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету станов-
лять 27221059,27 грн.  Проти аналогічного  періоду 2019 року 
вони зменшилися на 11904276,92 грн, або на 30,4 %. Рівень 
виконання річного плану (зі змінами) становить 77,2 %.

Із загального обсягу видатки за захищеними  статтями 
проведені в сумі   152511213,61 грн, або 85,9 % видатків за-
гального фонду.

На освітянську галузь за 2020 рік використано 
104477901,88 грн  бюджетних коштів або 51,0 % загального 
бюджету,  що на  4584579,69 грн  або на 4,6 % більше анало-
гічного показника 2019 року. Рівень виконання річного плану  
(зі змінами) – 86,8 %.

8690442,03 грн, або 4,2 % загального бюджету, склада-
ють видатки на  соціальний  захист та соціальне забез-
печення населення, що на 52332181,64 грн, або на 83,3% 
менше аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання 
річного плану (зі змінами)  – 97,3 %. 

 На утримання органів місцевого самоврядування ви-
користано 39165834,41 грн, що на 7179293,07 грн більше 
аналогічного показника 2019 року. Рівень виконання запла-
нованого обсягу річного плану (зі змінами)  – 98,3%.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи про-
ведені в сумі 3915074,53 грн  (з яких субвенція Хмільницько-
му районному бюджету – 2631480,0 грн). Рівень виконання 
річного плану (зі змінами) – 93,0 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та 
утримання дитячо-юнацької спортивної школи викорис-
тано 3298411,83 грн, що на 24208,62 грн більше аналогічного 
показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змі-
нами) – 93,2 %. 

На житлово-комунальне господарство, будівництво 
та дорожній фонд використано бюджетних коштів в сумі 
33254323,16 грн, що на 7491236,08 грн менше  аналогічного 
показника 2019 року. Рівень виконання річного плану (зі змі-
нами) – 83,6 %.

706213,8 грн бюджетних коштів використано на захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техно-
генного та природного характеру. Рівень виконання річного 
плану (зі змінами) – 96,4 %. 

Інші видатки бюджету склали 777701,13 грн.
5657100,0 грн  передано медичної  субвенції Хмільниць-

кому районному бюджету.
Інші субвенції з місцевого бюджету скла-

ли 5818389,9 грн, з яких субвенція Хмільниць-
кому районному бюджету - 5734389,9 грн:

- 2631480,0 грн – субвенція Хмільницькому районному 
бюджету для фінансування Хмільницької районної бібліоте-
ки та районного Будинку культури, які  перебувають у спіль-
ній власності територіальних громад району та надають сус-
пільні послуги, в тому числі жителям міста;

- 115034,18 грн для забезпечення заробітною платою 
працівників Голодьківської сільської ради;

- 4210,72 грн  - компенсація фізичним особам, які нада-
ють соціальні послуги;

- 2983665,0 грн – субвенція Хмільницькому районному 
бюджету на медицину, в тому числі: 

для КНП «Хмільницька ЦРЛ» Хмільницької районної 
ради - 1616287,0 грн:

- 288349,0 грн - на інсуліни для хворих на цукровий та 
нецукровий діабет;

- 50000,0 грн - на тести на коронавірус;

- 417938,0 грн - на засоби індивідуального захисту, ан-
тисептичних препаратів та лікарських засобів для надання 
медичної допомоги хворим з гострим респіраторним захво-
рюванням викликаним коронавірусом COVID-2019;

- 150000,0 грн - співфінансування видатків на придбання 
медикаментів і медичних засобів для невідкладної допомоги 
дітям педіатричного відділення на час епідемії з метою про-
тидії розповсюдження коронавірусу типу COVID-19;

- 360000,0 грн  на медичні інформаційні системи;
- 350000,0 грн на енергоносії;
для КНП «Хмільницький ЦПМСД» - 1017378,0 грн:
- 460000,0 грн - придбання медикаментів для лікування 

хворих пільгової категорії; 
- 222070,0 грн - співфінансування оплати енергоносіїв;
-  50000,0 грн - технічні та інші засоби через аптечну мережу;
- 57900,0 грн - на вакцину туберкуліну; 
- 212408,0 грн - на засоби індивідуального захисту; 
- 15000,0 грн - на вакцину від грипу для працівників КНП 

«Хмільницький ЦПМСД»; 
для КНП «Хмільницька районна стоматологічна полі-

клініка» - 350000,0 грн:
- 54000,0 грн - медичні інформаційні системи;
- 250000,0 грн - на послуги з невідкладної стоматологіч-

ної допомоги жителям Хмільницької об’єднаної територіаль-
ної громади.

- 46000,0 грн на персональні комп`ютери, принтери.
- субвенція Вінницькому обласному бюджету - 

84000,0 грн 
 для  КНП «Територіальне медичне об’єднання «Ві-

нницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної ради» для Хміль-
ницького відділення екстреної медичної допомоги на засоби 
індивідуального захисту та обладнання для запобігання роз-
повсюдження коронавірусу типу COVID-2019.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюдже-
ту на виконання програм соціально-економічного розви-
тку регіонів» за 2020 рік склала 1563465,0 грн:

для придбання засобів індивідуального захисту для 
запобігання захворюванню на коронавірусну хворобу 
COVID-19 працівникам:

30000,0 грн - територіальному сервісному центру МВС 
України у Вінницькій області №0545 регіонального сервісно-
го центру МВС України у Вінницькій області;

30000,0 грн - Хмільницькому управлінню Головного 
управління Державної податкової служби у Вінницькій об-
ласті;

50000,0 грн - Хмільницькому об’єднаному районному 
військовому комісаріату Вінницького обласного військового 
комісаріату;

59844,0 грн - ДПРЧ-9 м. Хмільник 2 державного пожежно-
рятувального загону Головного управління Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області;

40000,0 грн - Хмільницькому міськрайонному суду те-
риторіального управління Державної судової адміністрації 
України в Вінницькій області;

79850,38 грн - Хмільницькому відділенню Калинівського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області;

- 81995,54 грн ДУ «Вінницький обласний лабораторний 
центр МОЗ України» для відокремленого структурного під-
розділу Хмільницького міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень на засоби індивідуального захисту, антисептич-
них препаратів, дезинфекційних засобів на обладнання дов-
гострокового користування для запобігання розповсюдження 
коронавірусу типу COVID-19;

- 300000,0 грн  для забезпечення діяльності  Хмільниць-
кому відділенню Калинівського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій області;

-160000,0 грн для ДПРЧ-9 м. Хмільник 2 державного по-
жежно-рятувального загону Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
на придбання спецодягу (110000,0 грн) та паливно-мастильні 
матеріали (50000,0 грн);

- 268865,08 грн на виконання заходів по забезпеченню 
стійкої охорони та оборони а також перепускного режиму 
на територію міського збірного пункту та пункту управління 
мобілізацією, а саме капітальний ремонт по відновленню 
паркану (придбання матеріалів та виконання робіт) квартир-
но-експлуатаційному відділу м. Вінниця для Хмільницького 
об’єднаного районного військового комісаріату;

- 32000,0 грн ДУ «Вінницький обласний лабораторний 
центр МОЗ України» для відокремленого структурного під-
розділу Хмільницького міськрайонного відділу лаборатор-
них досліджень на обладнання довгострокового користу-
вання для запобігання розповсюдження коронавірусу типу 
COVID-19;

- 40910,0 грн на облаштування навісу на території тери-
торіального сервісного центру МВС України у Вінницькій об-
ласті за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. 
Великий Митник "57км.+1000» урочище будинок 2 для тери-
торіального сервісного центру №0545 регіонального сервіс-
ного центру МВС України у Вінницькій області; 

- 390000,0 грн на виконання заходів комплексної оборон-
но-правоохоронної програми на 2016-2020 роки «Безпечна 
Хмільницька міська об’єднана територіальна громада – вза-
ємна відповідальність влади та громади», для будівництва 
огорожі  територіального сервісного центру МВС України у 
Вінницькій області за адресою: Вінницька область, Хміль-
ницький район, с. Великий Митник "57км.+1000» урочище 
будинок 2 для територіального сервісного центру №0545 
регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій 
області.

Станом на 01.01.2021 року рахується неповернута без-
відсоткова середньострокова позичка в сумі 600000,0 грн, 
отримана в 2012 році за рахунок коштів єдиного казначей-
ського рахунку. 

Публічне представлення інформації про виконання 
бюджету Хмільницької міської  об’єднаної  територіаль-
ної громади  відбудеться  26 лютого 2021 року о 14.00 
год.  в залі засідань міської ради на 2-му поверсі.

Фінансове управління Хмільницької міської ради


