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ХМІЛЬНИК

ВІДКРИТО 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

УЧАСНИКІВ АТО

Серед почесних гостей  – міський голова 
Сергій Редчик, голова ГО «Спілка учасників 
АТО міста Хмільника та Хмільницького 
району» Валентин Ковальський, заступ-
ник голови Координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання 
при облдержадміністрації Андрій Мель-
ничук, керівник ТОВ «Теплоенергетична 
компанія» Володимир Бучко,  помічники-
консультанти народного депутата України 
Петра Юрчишина – Крилова Лілія, Фай-
фер Аліна та Андрій Барабан учасники 
АТО, волонтери, матері воїнів-земляків, 
котрі загинули в АТО, –  Раїса Рачок та 
Алла Муравська, депутати міської ради.

Офіційним зачином цього заходу ста-
ло виконання Державного Гімну України.

Від імені територіальної грома-
ди міста, міської ради та її виконавчо-
го комітету до учасників заходу звер-
нувся міський голова Сергій Редчик.

– Так тепло на серці, коли 
споглядаєш на результат 
наполегливої праці, що звершилася за-
вдяки партнерству, одностайності 
та відповідальності всіх, хто сьогодні 
разом із нами на цьому заході. Хмільник 
– територія здоров’я, і я певен, що з 
відкриттям реабілітаційного Центру 
наше місто ще більше утвердить 
свій оздоровчий статус на теренах 
України та світу, а наші захисники 
та громадські організації соціального 
спрямування завжди матимуть 
можливість звернутися до Центру за 
допомогою та підтримкою, – зазна-
чив міський голова у своєму привітанні.

Керівник міста відзначив подякою 
міського голови активних хмільничан.

Помічник-консультант народного депу-
тата України Петра Юрчишина Андрій Ба-
рабан привітав учасників заходу із нагоди 

відкриття Центру та відзначив подяками 
учасників АТО, працівників організації-
підрядника за вагомий особистий внесок 
в облаштування реабілітаційного центру.

На урочистостях слово також мали: 
військовий комісар Хмільницького 
об’єднаного військового комісаріату 
підполковник Андрій Охріменко, голова 
ГО «Народне віче Хмільника» Микола 
Михальнюк, господар реабілітаційного 
центру – голова міськрайонної Спілки 
учасників АТО Валентин Ковальський.

Після огляду приміщення на подвір’ї 
Центру усіх очікувала видовищна програ-
ма, що складалася із показових виступів 
вихованців спортивного клубу «Січ» (тренер 
із Зендокай Карате-До – Михайло Сидорен-
ко), вихованців обласної Федерації із дзю-
до, майстер-класу від військовослужбовців 
обласного зонального відділу служби 
правопорядку зі збирання/розбирання 
зброї, перегляду ілюстративних стендів, 
представлених місцевими громадськи-
ми організаціями та учасниками заходу.

Після завершення урочистої части-
ни заходу його учасників пригощали сол-
датською кашею біля річки Південний Буг.

Цей суспільно-значимий проект 
реалізований за ініціативи ГО «Спілка 
учасників АТО міста Хмільника та 
Хмільницького району» коштом субвенції 
з державного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 
(1286,930 тис. грн.) за сприяння народного 
депутата України Петра Юрчишина та кош-
том міського бюджету (596,167 тис. грн.). 
Всього використано 1884,097 тис. грн.

Для розміщення реабілітаційного 
Центру учасників АТО Хмільницька 
міська рада провела реконструкцію 
колишньої будівлі КП «Хмільницька ЖЕК».  

УРОЧИСТА МИТЬ АКТУАЛЬНО

9 травня хмільничани стали учасниками урочистого відкриття 
реабілітаційного центру учасників АТО та громадських організацій 
соціального спрямування. Ця подія зібрала чимало жителів міста, гостей, 
запрошених.

ПЕРСПЕКТИВИ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ДОБРОВІЛЬНІ НАМІРИ

7 травня в конференц-залі Хмільницької міської ради, 
за сприяння Вінницького відокремленого підрозділу 
«Центр розвитку місцевого самоврядування» у рамках 
реалізації Програми «U–LEAD з Європою», відбулася 
інформаційно-просвітницька зустріч на тему: 
«Успішний досвід та перспективи децентралізації на 
території Вінницької області».

Продовження на стор.2

По суті зазначеного питання надав коментар начальник 
Хмільницького відділення ПАТ «Вінницягаз» Ігор Квік, який зауважив, 
що такі ремонтні роботи є плановими і необхідними для безпеки кож-
ного через довготривале використання розподільчих систем.

–  Відключення міста від газопостачання розпочнеть-
ся 4 червня 2018 року о 5.00 год. ранку. До процесу проведен-
ня ремонтних робіт, окрім Хмільницького управління, будуть 
задіяні працівники газових служб міст Калинівки та Козятина, 
щоб максимально швидко спрацювати і відновити газопоста-
чання у помешканнях хмільничан. Важко спрогнозувати, але до 
14.00 год. 5 червня 2018 року ми плануємо відновити газопоста-
чання у санаторно-курортних закладах та на підприємствах 
міста, а вже 6 – 7 червня будемо поетапно подавати газ до 
багатоповерхівок та приватного сектору, – повідомив І.Квік.

Підсумовуючи роботу Комісії, міський голова С.Редчик наголосив 
на максимальному інформуванні населення міста з зазначеного пи-
тання, взаємодії усіх служб у питанні своєчасного реагування на ви-
клики та запити громади, а також забезпеченні посиленої координації 
дій і зусиль комунальних та інших служб міста.

ХМІЛЬНИК БЕЗ ГАЗУ
Нещодавно Хмільницьке відділення ПАТ «Вінницягаз» 
повідомило про тимчасову зупинку розпочільчих 
газопроводів ГРС «Хмільник» у зв’язку з проведенням пла-
нових ремонтних робіт. Зважаючи на актуальність цього 
питання для хмільничан 30 травня  було скликано позачер-
гове засідання міської комісії з техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій.
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МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Участь у комунікації взя-
ли представники Вінницького 
відокремленого підрозділу 
«Центр розвитку місцевого 
самоврядування», облас-
них Департаментів, очільники 
громад Хмільницького та 
Літинського районів, пред-
ставники Хмільницької 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї , 
Хмільницької районної ради, 
уповноважені представники 
від м.Хмільника для участі в 
консультаціях щодо внесен-
ня змін до перспективного 
плану формування територій 
громад Вінницької області, 
керівники виконавчих органів 
Хмільницької міської ради, 
місцеві громадські об’єднання.

Відкрив зустріч міський 
голова Сергій Редчик, який 
привітав учасників розмови та 
запросив до конструктивного 
діалогу з питань перспектив 
децентралізації.

Директор Вінницького 
відокремленого підрозділу 
«Центр розвитку місцевого са-
моврядування» Олег Левченко 
розповів про успішний досвід 
децентралізації у Вінницькій 
області та практичні аспекти 
процедури приєднання громад 
до міста Хмільника.

Начальник відділу 
методології та організації бюд-
жетного процесу і ОТГ Департа-
менту фінансів Вінницької ОДА 
Андрій Шарий проаналізував 
фінансові складові 
спроможності потенційної 
Хмільницької об’єднаної 
територіальної громади.

 У ході дискусійного об-
говорення сільська голова 
Соколівської сільської ради 
Ніна Кальянова поділилася 
міркуваннями щодо можли-
вих потенційних переваг для  
Соколівської громади у разі 
приєднання до міста Хмільника.  

Продовження. Початок на стор.1

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Погожий ранок 9 травня 
вже традиційно й очікувано 
зібрав біля адмінприміщення 
міської ради чималу 
делегацію Хмільницької 
громади для участі у 
відвідуванні меморіальних 
місць і покладання квітів.

Учасниками цієї важливої 
акції стали: народний депу-
тат України Петро Юрчишин, 
міський голова Сергій Ред-
чик, голова міської організації 
ветеранів України Сергій 
Тонкопієв, секретар міської 
ради Павло Крепкий, заступ-
ники міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих 
органів міської ради Андрій 
Сташко та Володимир Загіка, 
керуючий справами виконав-
чого комітету міської ради 

Сергій Маташ, заступник го-
лови районної ради Анатолій 
Войцещук, керівник апа-
рату райдержадміністрації 
Наталія Ткачук, посадові 
особи міської ради, 
керівники підприємств, уста-
нов та організацій міста.

Вони поклали щедрі 
суцвіття весняно-ніжних 
букетів та квіткових кошиків 
до пам’ятників й обелісків 
та вдячно вклонили-
ся переможцям нацизму.

По звершенню пам’ятного 
об’їзду меморіальних 
місць хмільничани вже 
традиційним маршем – 
врочистою ходою у виши-
ванках із маками-симво-
лами, із національними 
прапорами, квітами, 
повітряними кульками попря-
мували на Площу Перемоги.

Втішає те, що з кожним 
роком до участі у святковому 
параді приєднуються більше 
городян усіх поколінь, го-
стей міста-курорту. Ми 

єдині, переможе Україна!
Тож урочисто, під 

супровід оркестру Будинку 
культури та шкільних  орке-
стрових груп містом пройш-
ли представники місцевої 
влади, трудові колекти-
ви підприємств, установ, 

організацій, навчальних 
закладів міста, представники 
громадських та політичних 
об’єднань, релігійних громад.

На своєму шляху учас-
ники колони двічі зупиня-
лися, щоб покласти квіти 
біля пам’ятного місця 
Героям Небесної Сотні 
та вклонитися Матері – 
берегині роду людського.

На Площі Перемоги 
відбувся загальноміський 
пам’ятний захід «Пере-
мога, свята Перемога».

До учасників урочисто-
го зібрання із вітальними 
промовами звернулися: на-
родний депутат України Пе-
тро Юрчишин, міський го-
лова Сергій Редчик, голова 
міської організації ветеранів 
України Сергій Тонкопієв.

Від імені територіальної 
громади міста міський голова 
Сергій Редчик подякував ве-
теранам за врятований світ, 
за можливість жити, міряти, 
любити й берегти усе, що 

дороге нашому серцю.
Як прикро, що з кожним 

роком у вирій вічності 
відлітають Ваші літа, 
дорогі наші ветерани. 
Тож важливо поквапити-
ся, не запізнитися, від 
серця мовити тепле сло-
во Вам. Нехай Господь 
укріпить Вас літами, 
родинним затишком бу-
дуть зігріті Ваші дні, а 
нашу землю благосло-
вить мирним світанком і 
сонячним багатоліттям, 
– мовив міський голова, 
звертаючись до ветеранів.

Чудова пісенна програ-
ма, майстерно підготовлена 
місцевими аматорами та 
творчими колективами та 
реалізована неперевер-
шеними ведучими – Рус-
ланою Поліщученко та 

Юрієм Стаховим, подару-
вала незабутньо-приємні 
хвилини зі щемливими 
відчуттями радості й по-
ваги та нетлінної пам’яті.

Тому й не приховува-
ли щирих сліз хмільничани, 
розчулено споглядаючи на 
багряні маки, які до серця 
пригортали учні школи №4,  
серцем сприймаючи пісенні 
мелодії хорового колективу 
ветеранів війни і праці та хору 
української пісні «Зорецвіт» 
Будинку культури, вслуха-
ючись у незрівняний голос 
Василя Шлапака та щедро 
аплодуючи фінальному 
акорду талановитих 
вихованців зразкової дитячої 
вокальної студії «Веселка» 
КПНЗ Хмільницька школа 
мистецтв під керівництвом 
Тетяни Наумчак.

Хмільницька мо-
лодь привітала ветеранів 
квітами, подякувавши їм 
за квітучу весну перемоги.

Хмільничани поклали 
квіти до Меморіалу воїнів, 
загиблих у роки Другої 
світової війни та пам’ятника 
воїнів-інтернаціоналістів.

Офіційна частина 
пам’ятного заходу завер-
шилася виконанням Дер-
жавного Гімну України та 
святковим частуванням для 
ветеранів у ресторані «Візит» 
за сприяння народного де-
путата України Петра Юр-
чишина і депутата обласної 
Ради Миколи Юрчишина.

ЯСКРАВІ МИТІ УРОЧИСТОЇ 
ВЕСНИ

Перемога… Вона знову постукала у вдячні серця хмільничан тре-
петними спогадами про весняний день 45-го і замережила-
ся щирими мріями про НАШ МИР на рідній і згорьованій землі …

Упродовж 7-12 трав-
ня група у складі учнів та 
викладачів Хмільницької 
школи мистецтв пере-
бували у Республіці 
Польща. Саме в ці 
дні партнерське місто 
Буско-Здруй приймало 
учасників міжнародного 
проекту з музичного 
обміну. Представни-
ки 4-х країн: Угорщини, 
Німеччини, України та 
Польщі  мали можливість 
по-мистецькі провести 
творчий тиждень. Цікава 
програма перебування, 
обмін досвідом, створен-
ня спільних колективів, 
концертні виступи зали-
шили у дітей та дорос-
лих незабутні, яскраві 
враження.

Великий Гала-кон-
церт став підсумком всієї 
програми проекту.

Захід відбувся в рам-
ках Угоди партнерських 
міст.

Д и р е к ц і я  
Хмільницької школи ми-
стецтв, учасники поїздки, 
батьки учнів вислов-
люють щиру вдячність 
міському голові Сергію 
Борисовичу Редчику 
та депутатському кор-
пусу міської ради за 
фінансову підтримку 
проекту.

ТВОРЧИЙ ТИЖДЕНЬ 
ХМІЛЬНИЧАН У БУСКО-ЗДРУЇ

ПОДЯЧНИЙ ЛИСТ
На пам’ять про перебування в Бу-

ско-Здрую 6 – 12 травня 2018 р. з на-
годи міжнародного музичного обміну 
партнерських міст Гміни Буско-Здруй 
(Польща) Szigetszentmiklos  (Угорщи-
на)  Stembein (Німеччина) Хмільник 
(Україна) і партнерської події під гаслом 
«Усі грають разом з нами, бо музика не 
має кордонів», яка була реалізована 
Товариством Шанувальників Буско-
Здруя – лідера проекту, у співпраці з 
Гміною Буско-Здруй  і музичною шко-
лою першого рівня ім. Кшиштофа Пен-
дерецького

разом 
 зі словами пошани і подя-

ки за розкішний спільний концерт і 
презентацію унікальних і виняткових 
культурних традиції своїх держав 

а також 
від щирого серця  побажаннями 

подальших чудових досягнень, музич-
них і мистецьких успіхів 

Правління ТМБ
Скарбник Януш РОЗБОРСКІ
Заступник голови Тадеуш УРА
Голова Лешек ГАДАВСКІ

Буско-Зруй 11 травня 2018 р.
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ВИКОНКОМ ВИРІШИВПАЛІТРА ТАЛАНТІВ

24 травня на засіданні ви-
коннавчого комітету міської 
ради затверджено перелік доріг 
вулиць міста, на яких буде про-
водитися поточний (ямковий) 
ремонт у 2018 році. Цей перелік 
доповнюють 39 вулиць, а саме:

в у л и ц і : П у ш к і н а ; 
Небесної Сотні; Некрасова; 
Вузькоколійна; Сергія Муравсь-
кого; Олега Кошового; Івана Бо-
гуна (від АЗС «Назарет Транс» 
до повороту на вул. О. Кошо-
вого); В.Порика; Декабристів; 
Вугринівська; Монастирська; 
Чайковського; Лисенка; 1 Трав-
ня; Шевченка; Ватутіна; Кома-
рова; Садовського; Ринкова; 
Північна; Соборності; Столяр-
чука;

провулки, проїзди, про-
спекти: провулок Котляревсь-
кого (від вул. С. Муравського до 
перехрестя з вул. Котляревсь-
кого); проїзд Свято-Троїцький; 
проїзд від вул. Пушкіна до вул. 
Столярчука; площа Перемоги; 
проспект Свободи (від площі 
Перемоги до перехрестя з 
вул. Володарського); 2-й пров. 
Пушкіна;

території поблизу бага-
токвартирних будинків: про-

спект Свободи (біля багаток-
вартирних будинків №7, №11, 
№13, №15); вул. Пушкіна (біля 
багатоквартирного будинку 
№15); вул. Сергія Муравсь-
кого (біля багатоквартирних 
будинків №5, №7); вул. Столяр-
чука (біля багатоквартирного 
будинку №31); вул. Лисенка 
(біля багатоквартирного будин-
ку №21); вул. Декабристів (біля 
багатоквартирних будинків 
№13 та №15); вул. Чайковсько-
го (біля багатоквартирного бу-
динку №17); вул. Монастирська 
(біля багатоквартирного будин-
ку №1); вул. 1 Травня (біля ба-
гатоквартирних будинків №24, 
№32, №54, №56, №58, №62, 
№66 та заїзд між багатоквар-
тирними будинками №13 та 
№17); вул. Виноградна (біля 
багатоквартирного будинку 
№2); вул. Котляревського (біля 
багатоквартирного будинку 
№84).

Цим рішенням виконавчий 
комітет міської ради визна-
чив замовником кошторисної 
документації і виконавцем робіт 
із поточного ремонту вулично-
дорожньої мережі міста КП 
«Хмільниккомунсервіс».

НА 39 ВУЛИЦЯХ МІСТА 
ПРОВЕСТИ ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

15 травня виконавчий 
комітет міської ради ухвалив 
рішення, яким установив ре-
жим відбору і поливу садів та 
городів на присадибних зе-
мельних ділянках питною во-
дою із мереж централізованого 
водопостачання міста. 

Відповідно до цього 
рішення з 25 травня до 1 ве-
ресня хмільничани зможуть 
поливати городину виключно у 
визначені періоди – у будні дні 
з 23.00 – до 05.00 години. Своє 
рішення виконком  обґрунтував 
необхідністю врегулювання 
питань щодо економного та 
раціонального використання 
хмільничанами питної води з 
комунальних водопровідних 
мереж, адже, за повідомленням 

КП «Хмільникводоканал», у 
весняно-літній період жителі 
міста активно використову-
ють полив садів та городів, 
внаслідок чого спостерігається 
недостатнє водопостачання 
у багатоповерхових будинках 
міста.

Рішенням установлено пло-
щу поливної території у розмірі 
400 м2 для кожного абонента 
приватного сектору. У разі на-
дання абонентом технічної 
документації на більшу зе-
мельну ділянку, площа поливів 
може бути відкоригована.

Заборонено улаштуван-
ня тимчасових водопровідних 
мереж для поливу приса-
дибних ділянок без установ-
лення приладів обліку води.

ВРЕГУЛЮВАТИ РЕЖИМУ ПОЛИВУ 
САДОВО-ГОРОДНІХ ГОСПОДАРСТВ«ХМІЛЬНИЦЬКА ВЕСЕЛКА» 

ЗІБРАЛА ЯСКРАВІ ТАЛАНТИ

Обдаровані юні митці предста-
вили мистецькі  навчальні заклади із 
трьох областей України: Житомирської, 
Хмельницької та Вінницької.

130 конкурсантів презентували  свою 
творчість у номінаціях «Фортепіано», 
«Естрадний спів», «Образотворче і де-
коративне-прикладне мистецтво». 
42 піаністи, 38 вокалістів та 50 юних 
художників змагалися за призові місця.

Визначити лауреатів для журі було непро-
сто, адже діти разом зі своїми наставниками 
підготували яскраві програми та творчі роботи.

По завершенню конкурсних про-
слуховувань та перегляду робіт 
відбулася церемонія нагородження.

 Засновники фестивалю-конкурсу міський 
голова Сергій  Борисович Редчик та дирек-
тор школи мистецтв Валентина Василівна 
Автодійчук привітали усіх присутніх із осо-
бливою мистецькою подією  у Хмільнику.

- Сьогодні у нашому місті дивовиж-
но засяяла яскрава мистецька палітра 
талантів. І конкурсний день вражаюче 
здивував нас чуттєвістю, артистиз-
мом, природнім даром творчого поруху 
сердець учасників фестивалю. Я сердеч-
но бажаю усім талантам та їхнім настав-
никам-викладачам натхнення, успіху і 
переможного визнання обдарувань, – по-
бажав міський голова Сергій Редчик.    Учас-
ники, викладачі, керівники отримали відзнаки 
за участь, подарунки та пам’ятні сувеніри.

50 конкурсантів були нагороджені 
Дипломами за зайняті призові 

місця, подарунками та кубками.
Конкурсні заходи відбувалися у 

концертно-виставковій залі Хмільницької 
школи мистецтв, у фойє та великій залі РБК.

Фінансову підтримку фестивалю-
конкурсу забезпечувала Хмільницька 
міська рада та її виконавчий комітет, 
організаційну – сектор культури міської 
ради та КПНЗ Хмільницька школа мистецтв.

20 травня хмільничани та гості міста-курорту, шанувальники 
дитячої творчості, мали чудову нагоду потішити душу яскра-
вими талантами. У місті відбувся ІІ регіональний фестиваль-
конкурс дитячо-юнацької творчості «Хмільницька веселка».

Важливо, що на ініціативу влади відгукнулися представники 
місцевих громадських та релігійних об’єднань, а також окремі 
хмільничани. Завдяки спільній роботі вдалося значно впорядку-
вати територію парку: прибрати залишки сміття та гілля, викосити 
траву та знищити бур’яни біля бордюрів.

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради на чолі 
із міським головою Сергієм Редчиком принагідно висловлює 
вдячність усім, хто виявив бажання бути корисним рідному 
місту та попрацював на благоустрій парку:  міській ГО “Народ-
не Віче Хмільник” в особі Миколи Михальнюка,  міськрайонному 
громадському формуванню з охорони громадського порядку  
“Народна самооборона” в особі Станіслава Найчука, представ-
никам релігійної громади Християн адвентистів сьомого дня в 
особі пастора Володимира Дьякова, відповідальним працівникам 
КП “Хмільниккомунсервіс” та КП “Хмільникводоканал”, а також 
усім хмільничанам, котрі підтримали таку акцію.

   НЕ СЛОВОМ - 
 СПРАВАМИ

БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ

На території центрального парку міста проводять-
ся господарчі роботи. Втім, зусиль працівників  ко-
мунальних служб міста в цьому процесі замало. Тож 
допомога хмільничан була би доречною і своєчасною. 
Міський голова Сергій Редчик звернувся до усіх не-
байдужих громадян-господарів та запропонував 
взяти участь у спільному впорядкуванні території 
відпочинку.



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 
тел.(097)156-39-13. e-mail:druk33@ukr.net
Тираж 3000 прим. Зам.№23130

 4                                                                      МОЄ МІСТО
                   ХМІЛЬНИК №5 травень 2018р.

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

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 ЗАГІКА Володимир Михайлович (03.06)
 заступник міського голови з питань діяльності 
 виконавчих органів міської ради
 ТРОФИМИШИНА Катерина Костянтинівна (03.06)
 державний реєстратор речових прав на нерухоме 
 майно реєстраційного відділу міської ради 
 ПУХКА Леся Миколаївна (03.06)
 спеціаліст 1 категорії сектору ведення реєстру  
 територіальної громади міської ради
 ПОБЕРЕЖНА Олена Миколаївна (06.06) 
 головний спеціаліст відділу ведення Державного  
 реєстру виборців міської ради
 КИЄНКО Галина Григорівна (15.06)
 завідувач сектору комунальної власності  
 управління житлово-комунального господарства 
 та комунальної власності міської ради 
 ДОЛІН Олег Юрійович (29.06)
 депутат Хмільницької міської ради 7 скликання
 ПОДОЛЬСЬКИЙ Леонід Іванович (29.06)
 депутат Хмільницької міської ради 7 скликання

Із 1 травня 2018 року на-
була чинності постанова 
Кабінету Міністрів України від 
27.04.2018 № 329 «Про вне-
сення змін до деяких поста-
нов Кабінету Міністрів України 
та визнання такою, що втра-
тила чинність, постанови 
Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2016 року № 1022». 
Після цих нововведень, як за-
являють урядовці, кількість 
отримувачів субсидій ско-
ротиться на 15-20%. На 
місцях же  прогнозують, 
що право на субсидії втра-
тять значно більше сімей.

У нововведеннях – чи-
мало нюансів. Зокрема, на 
сьогоднішній день той, хто 
звертається за субсидією, 
повинен подати дані про 
доходи членів сім’ї, навіть 
тих, які не зареєстровані 
за цією адресою.

Окрім цього, чітко обумов-
лено, хто однозначно втра-
тить право на отримання 
субсидій – власники квартир 
площею понад 120 кв метрів 
та будинків, площею понад 
200 кв м. При цьому береть-
ся до уваги загальна площа 
будинку, а не лише житлова.

Також не можуть претен-
дувати на отримання субсидій 
на загальних підставах грома-
дяни, які мають автомобіль, 

від дати випуску якого минуло 
менше ніж 5 років – не залеж-
но, чи він подарований, успад-
кований чи взятий у кредит.

Водночас розширюють-
ся повноваження комісій з 
призначення субсидій, які 
діють при кожній міській раді 
або райдержадміністрації.

Однак  не можуть бути 
розглянуті на комісії випадки 
щодо призначення субсидія 
сім’ям, у яких хтось перебуває 
за кордоном понад 60 днів, 
оскільки це свідчить про при-
ховане працевлаштування.

Окрім того, людина, 
яка отримує субсидію, має 
сплачувати обов’язкову 
частку сплати – так зва-
ний соціальний норматив. 
Якщо раніше в мешканців 
була економія енергоносіїв 
(переплати через отриман-
ня субсидій), вони могли не 
сплачувати за компослуги. Те-
пер потрібно щомісяця спла-
чувати цю обов’язкову частку 
сплати, яка вираховується 
відповідно до формули. В 
іншому випадку – буде при-
пинено надання субсидії.

А ще – через зменшення 
норм споживання зменшить-
ся і розмір субсидії для тих, 
кому вона буде призначена 
з урахуванням нововведень

Аналогічно новації стосу-

ються громадян, які  отримують 
субсидію на тверде паливо.

Більш детальне 
роз’яснення змін щодо 
права на субсидію:

Сім’я втратить пра-
во на субсидію, якщо:

1) загальна площа житло-
вого приміщення перевищує 
120 кв м для квартири і 
200 кв м для будинку (крім 
ДБСТ та прийомних сімей);

2) будь-хто із домого-
сподарства має у своєму 
володінні транспортний 
засіб, з дати випуску яко-
го минуло менше ніж п’ять 
років (крім мопеда). Але не 
враховуються транспортні 
засоби, одержані безоплат-
но чи придбані на пільгових 
умовах через структурні 
підрозділи соцзахисту,

3) у складі домогоспо-
дарства або у складі сім’ї 
члена домогосподарства є 
працездатні особи: у яких 
взагалі відсутні доходи, які 
враховуються під час при-
значення житлової субсидії; 
їх середньомісячний сукуп-
ний дохід менший, ніж розмір 
мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої на початок 
періоду; за який враховують-
ся доходи для призначення 
житлової субсидії (мінімальна 
заробітна плата на початок 

періоду, за який враховують-
ся доходи для призначення 
субсидії у травні 2018 року 
– 3200 грн.); та/або вони не 
сплатили єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхуван-
ня у розмірі не меншому ніж 
мінімальний, сумарно про-
тягом трьох місяців у періоді, 
за який враховуються доходи 
для призначення житлової 
субсидії (субсидія з 1 трав-
ня 2018 року призначається 
з урахуванням доходів  за 
ІІІ-ІV квартали 2017 року, 
мінімальний соціальний 
внесок 22% від мінімальної 
заробітної плати (у 2017 
році – 3200 грн., 22% ста-
новить 704 грн, відповідно 
704 грн х 3 міс. = 2112 грн.).

Обмеження, передбачені 
у цьому пункті, не 
стосується осіб, які:

–    навчалися за ден-
ною формою навчання;

–  зареєстровані у 
службі зайнятості як такі, 
що шукають роботу, і в цей 
період навчалися в центрах 
професійно-технічної освіти 
Державної служби зайнятості;

–  отримували хоча б 
один із таких видів доходу: 
пенсію; стипендію; допомогу 
при народженні (усиновленні) 
дитини; допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю; допо-
могу по догляду за особа-
ми з інвалідністю І і II групи 
внаслідок психічного розла-
ду; допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю; тим-
часову державну соціальну 
допомогу непрацюючій особі, 
яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набу-
ла права на пенсійну випла-
ту; допомогу по безробіттю;

4) будь-хто із домогоспо-
дарства або член сім’ї до-
могосподарства протягом 12 
місяців перед зверненням 
за призначенням житлової 
субсидії здійснив купівлю 
або набув право власності 
на земельну ділянку, кварти-
ру (будинок), транспортний 
засіб (механізм), будівельні 
матеріали, інші товари до-
вгострокового вжитку або 
оплатив (одноразово) будь-
які послуги на суму, яка 
перевищує 50 тис. гривень;

5) наявність на дату 
звернення або в період от-
римання житлової субсидії 
простроченої понад два місяці 
заборгованості з оплати жит-
лово-комунальних послуг, за-
гальна сума якої перевищує 
20 неоподатковуваних 
мінімумів доходів (340 грн.).                                                

СУБСИДІЯ ПО-НОВОМУ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ 
ХМІЛЬНИЧАНАМ?

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

18 травня в конференц-залі Хмільницької 
міської ради зібралася топонімічна комісія з 
питань перегляду топонімічних назв вулиць 
та провулків, інших об’єктів міського господар-
ства, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, 
встановлення або демонтажу пам’ятників 
та пам’ятних знаків на території міста.

Проведення засідання ініційовано 
управлінням містобудування та архітектури 
міської ради у зв’язку з необхідністю 
консультаційного погодження питань 
щодо оновлення складу Комісії, предмет-
ного розгляду дослідницьких інформацій 
громадськості, а також вирішення ряду 
інших, не менш актуальних питань.

Так, розглядаючи перше питання поряд-
ку денного, Комісія рекомендувала міській 
раді оновити Комісію, внісши до її складу  
кандидатури з числа осіб, котрі проявляють 

активність у вирішенні топонімічних питань.
Другим за порядком Комісія розглянула 

дослідницьку інформацію гр. Мельничука В.І., 
який, посилаючись на картографічні матеріали, 
а також на енциклопедичні інформаційні ре-
сурси, висловив припущення про те, що 
на перейменованій вулиці Монастирській 
(колишній вулиці Кірова) міг функціонувати 
жіночий монастир, що належав церкві с. Голодь-
ки і виконував свою соціально-релігійну місію.

Таку дослідницьку інформацію підтримав і на-
стоятель Свято-Покровського храму УПЦ о. Во-
лодимир Леванчук, продемонструвавши архівні 
фотоматеріали та ознайомивши зі свідченнями 
очевидців, що зібрали місцеві краєзнавці.

Взявши зазначену інформацію до відома, 
Комісія розглянула пропозиції гр. Миха-
левського В.Б. щодо перейменування ву-
лиць міста іменами визначних історичних по-
статей – сотника Семка та Хмільницького 
старости Предслава Лянцкоронського.

Окрім цього, Комісія заслухала історичний 
матеріал про майора Української Галицької 
армії Володимира Клодницького, який у ті далекі 
войовничі часи утримував мир і спокій на території 
міста, сприяв налагодженню життя і господар-
ства Хмільницького територіального утворення.

Обговорюючи питання встановлен-
ня пам’ятних знаків та меморіальних 
дощок на честь подій і діячів у місті, 
представники Комісії висловилися за на-
лежний благоустрій меморіальних місць.

Засідання завершилося спільним узгоджу-
вальним рішенням співпрацювати на перспек-
тиву розвитку міста.

НА РОЗГЛЯДІ - ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДИ

ТОПОНІМІЧНА КОМІСІЯ


