
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.11.2019 № 2051        46 сесія 7 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про діяльність органів самоорганізації  

населення та звіт про хід виконання 

Програми розвитку органів самоорганізації 

населення м. Вінниці на 2017-2021 роки 

 

 

З метою сприяння розвитку ОСН, підвищення якості життя мешканців 

приватного сектору м. Вінниці шляхом забезпечення високого рівня             

соціально-правових гарантій, керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт голови Асоціації органів самоорганізації населення та хід виконання 

Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці на  2017-

2021 роки прийняти до відома (Додається). 

2. Рекомендувати правлінню Асоціації органів самоорганізації населення                   

м. Вінниці, керівникам органів самоорганізації населення продовжити 

співпрацю з виконавчими органами, депутатами міської  ради по виконанню 

Програми розвитку органів самоорганізації населення               м. Вінниці на 

2017-2021 роки.  

3. Правлінню Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці : 

3.1 Поглиблено проаналізувати хід виконання Програми розвитку органів     

           самоорганізації населення за 2019 роки. Результати розглянути на                   

           розширених засіданнях квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів в 

грудні  2019 р. 

3.2 Забезпечити комплексний підхід до розбудови інфраструктури територій 

приватної забудови за рахунок дольової участі населення у проектах по 

співфінансуванню робіт по водопостачанню, водовідведенню, 

асфальтуванню вулиць та інших об’єктів в межах Стратегії розвитку м. 

Вінниці до 2020 року. 

3.3 Систематизувати роботу по наданню інформаційних послуг для вирішення 

проблемних питань жителів за місцем проживання. 



3.4 Продовжити системний моніторинг екологічного стану територій 

приватної забудови, здійснювати контроль по наданню комунальних 

послуг населенню приватного сектору. 

3.5 Забезпечити ОСН нормативно-методичною документацією, проводити 

навчання щодо їх діяльності, максимально реалізувати сучасну кадрову 

політику, облаштувати місця для прийому громадян оргтехнікою, 

проводити обмін досвідом роботи керівного складу ОСН з профільними 

громадськими організаціями в межах України. 

3.6 Виконати низку заходів щодо створення позитивного іміджу приватного 

сектору м. Вінниці та залучити максимальну кількість мешканців для їх 

проведення. 

3.7 Проводити системний аналіз звернень громадян, вчасно та результативно 

реагувати на їх заяви, скарги та пропозиції. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики 

(Ю.Зажирко) та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку (В.Кривіцький). 

 

 

 

 

Міський голова                      С. Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 29.11.2019 № 2051 

 

Звіт «Про хід виконання Програми розвитку органів 

самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021роки». 

 
Одним із найважливіших елементів, який сприяє здійсненню жителями 

територіальної громади права на місцеве самоврядування є нормативне 

забезпечення функціонування такої громадської представницької форми 

місцевого самоврядування як органи самоорганізації населення. Від інших органів 

місцевого самоврядування органи самоорганізації населення відрізняються 

масовістю, максимальною наближеністю до громадян, доступністю, можливістю 

врахувати у своїй діяльності актуальні потреби, інтереси, можливість практично 

орієнтуватися на індивідуальні запити кожної людини, оперативно реагувати на 

локальні події, що відбуваються в житті. 

У м.Вінниці діють 16 квартальних комітетів та 8 комітетів мікрорайонів на 

території яких розташовано 23 924 будинковолодінь, в яких проживають понад 90 

000 тисяч громадян. Одним із важливих факторів для подальшого розвитку 

системи органів самоорганізації населення є ухвалення Вінницькою міською 

радою «Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-

2021 роки».  

Головною метою Програми є створення в місті організаційно-правових, 

матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста 

у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку і, в 

першу чергу, більш повного задоволення потреб та інтересів мешканців міста 

шляхом об'єднання зусиль Вінницької міської ради та її виконавчих органів з 

органами самоорганізації населення міста.  

На виконання Програми у 2019 році виділено 6 714 677 грн. За  9 місяців 

поточного року використано 5 132 165 грн. та впроваджено наступні заходи. 

 

Захід 1. Господарська діяльнісь 

 

На господарську діяльність 24 комітетів було виділено 1 244 832 грн., за 9 

місяців поточного року використано коштів в сумі 1 167 115 грн. 

На проведення поточного ремонту 18-ти вулиць - 391 621 грн.,                          

(пров. Брілінга, вул. С.Тимошенка, вул. Трублаїні, вул. Пестеля, вул. Яблунева, 

проїзд Н.Данченка, вул. Дм.Михайловського, пров. Ушакова, пров. Гайдамацький 

на розі з пров. 1-м Гайдамацьким, пров. 2-й Новоселівський, вул. Чумацька, вул. 

Кузнєцова, вул. Тропініна, пров. 1-й Вишневий, вул. Карбишева, вул. 

І.Сікорського, пров. П.Скоропадського). 

На придбання матеріалів (щебінь, відсів) для підсипки вулиць -                 

118 512 грн. (вул. Могильчака, вул. Т.Сича, вул. А.Свидницького, вул. 

І.Виговського, вул. Східна, пров. Грохольських, вул. Каховського, вул. 

Зулинського, пров. 5-й Комарова, вул. Чумацька, вул. Замкова, вул. 

Дм.Марковича, вул. П.Яр). 



На очищення доріг від снігу та розвезення піщано-сольової суміші                          

- 76 728 грн. Визначено 466 місць складування суміші для подальшого 

використання в приватному секторі міста. 

На очищення 9-ти криниць загального користування - 11 100 грн.                                

(пров. 1-й Український, 5, пров. 1-й Ломоносоова, 10, вул. Українська, 5, вул. 

Учительська, 22, вул. Липовецька, 27, вул. Корольова, 85, вул. Вишенька, 44, вул. 

Турчановича, 37, вул. Кооперативна, 39). 

На знесення 78-ми аварійних дерев та санітарної обрізки 80-ти дерев -               

270 220 грн. 

На виконання робіт по покосу трави на 34-ох центральних вулицях та 

боротьбу з карантинними рослинами – 13 1253 грн. 

На прибирання місць загального користування – 47 000 грн. 

На придбання 38-ми показчиків вулиць – 10 800 грн. 

На придбання фарби та фарбування криниць загального користування -               

7 582 грн. 

На проведення ремонту приміщення для прийому громадян квартального 

комітету «Київський» - 10 000 грн. 

На придбання меблів для забезпечення прийому громадян в квартальному 

комітеті «Малі Хутори Центр» - 4 440 грн. 

На придбання господарських та канцелярських товарів – 28 011 грн. 

  Технагляд за виконанням робіт з ремонту дорожнього покриття та 

обслуговування дитячо-спортивних майданчиків – 38 826 грн. 

 Інші видатки – 21 022 грн. 

Зазначені види робіт було виконано відповідно до наданих пропозицій, які 

затверджено протоколами засідань квартальних комітетів та комітетів 

мікрорайонів. Проведено процедури Державних закупівель PROZORRO. 

 

Захід 2. Благоустрій приватного сектору 

 

Основна діяльність керівників ОСН була спрямована на організацію 

проведення зборів громадян за місцем проживання та залучення мешканців до 

проектів по співфінансуванню робіт з благоустрою. Через діяльність ініціативних 

груп відбувається точніша діагностика того, що найбільше хвилює населення, а 

також має місце залучення додаткових ресурсів для вирішення соціальних 

проблем.  

Станом на жовтень 2019 р. проведено роботи по каналізуванню 7 вулиць (вул. 

Комарова, вул. І.Савченка 3-46, вул. Ватутіна 118-132, вул. Степова,     пров. 1-й 

та 2-й Степовий, вул. Могильчака). 

Протяжність новозбудованих мереж становить 3 677 м, кількість будинків, 

які мають можливість до підключення - 163. Ініціативними групами 

профінансовано - 1 226 000 грн. дольвої участі. Бюджетом Вінницької міської ОТГ 

профінансовано - 3 388 068 грн. Реалізовується проект «Будівництво мереж 

каналізації на території приватного сектору квартального комітету «Добробут» 

мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниці а саме: 497 006 грн. кошти бюджету 

Вінницької міської ОТГ; 3 490 614 грн. кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природнього середовища, в тому числі 3 КНС (1 КНС по вул. 

Чумацькій роботи виконано, 2 КНС по вул. Кутузова та пров. 2-му Бестужева в 



стадії будівництва). Продовжуються роботи з проектування мереж каналізування 

та водопостачання мікрорайонів «Поділля», «Корея», «Ясний», «Набережний-1», 

«П’ятничани» виконання робіт по яких планується на 2020 рік. 

Одночасно виконувались роботи по будівництву мереж водопостачання на 

3-х вулицях - вул. Савченко 3-46, вул. Ватутіна 118-132, вул. Тяжилівська 

довжиною водогону – 820 м.  

 

Порівняльний аналіз з виконання робіт з благоустрою 2016-2019 р.р. 

 

№ 

п/п 

рік Кількість 

вулиць 

Сума (грн.) 

коштів мешканців 

Кількість  

будинків 

Каналізування 
1 2016 10 вулиць 3 364 000 508 

2 2017 14 вулиць 2 112 700 375 

3 2018 7 вулиць 1 054 700 204 

4 2019 7 вулиць 1 026 000 163 

Водопостачання 
1 2016 4 вулиці 287 400 128 

2 2017 5 вулиць 880 600 144 

3 2018 5 вулиць 730 000 184 

4 2019 3 вулиці 200 000 75 

Асфальтування 
№ 

п/п 

Рік Кількість 

вулиць 

Сума коштів 

мешканців 

Сума коштів 

міського 

бюджету 

1 2016 31 вулиця 974 432 7 807 207 

2 2017 37 вулиць 2 273 000 12 796 673 

3 2018 30 вулиць 1 700 200 16 328 300 

4 2019 20 вулиць 1 507 800 13 732 577 

 

Значну роль в забезпеченні життєдіяльності мікрорайонів є стан дорожнього 

покриття. З даного питання протягом 2018-2019 р. було проведено 87 загальних 

зборів громадян, під час яких роз'яснено умови дольової участі населення в 

проведенні капітального ремонту дорожнього покриття, обрано ініціативні групи, 

залучено коштів мешканців сумі - 1 507 800 грн. На капітальний ремонт 20-ти 

вулиць використано кошти бюджету Вінницької міської ОТГ в сумі 13 732 577 

грн. 

Відповідно до «Стратегії розвитку м.Вінниця 2020р.» заасфальтовано пров. 

Кооперативний та вул. А.Свидницького (дорога до КНЗОЗ №11) де проживають 

люди з обмеженими фізичними можливостями. На зборах громадян мешканці 

звертаються з проханням включати щорічно в проект бюджету Вінницької міської 

ОТГ асфальтування трьох вулиць приватого сектору, а саме; дороги до 

навчальних закладів, соціальних об’єктів та місць проживання людей з 

обмеженними фізичними можливостями на пріорітетних умовах. У 2020 році 

пропонуємо включити наступні об’єкти: пров. Лютневої Революції, де 

розташовано об’єкт загального користування «Рятувальна станція»,                                             



вул. Вишневського - дорога до КНЗОЗ №36, вул. І.Костецького - дорога до ДНЗ 

№71. 

 

 Захід 3. Надання адміністративних послуг орієнтованих на громадян 

 

З метою вдосконалення форми та змісту роботи під час проведення прийому 

громадян забезпечено робочими місцями 24 органи самоорганізації населення, із 

них 6 на умовах оренди. В муніципальному будинку по  вул. Маяковського 

передбачено виділення приміщення для прийому громадян квартальним 

комітетам «Царина» та «Лівобережний», в яких обслуговужється понад 12000 

громадян. Департаментом інформаційних технологій міської ради придбано та 

передано на баланс АОСН 23 комп’ютерних комплекси. На разі очікується 

придбання 23 принтерів. Всього станом на 01.10.2019р. Асоціацією за дорученням 

виконавчого комітету міської ради опрацьовано 525 документів (586 - 2018 р.), із 

них 284 - розглянуто з виїздом на місце за участю керівників органів 

самоорганізації населення за місцем проживання заявників.  

Виходячи із аналізу розгляду звернень громадян, переважна більшість із них 

стосувались вирішення проблемних питань за напрямками діяльності 

департаментів та структур міської ради:  

- капітального та поточного ремонту дорожнього покриття - 137;  

- регулювання правових відносин - 80;  

- із земельних спорів - 71;  

-  захисту довкілля  - 56; 

- будівництва мереж водопостачання, каналізування - 51;  

- транспортного забезпечення - 20;  

- економічного розвитку та соціальної політики - 50;  

- іншого характеру - 60; 

- звернень до Асоціації ОСН м. Вінниці – 20 (проти 39 – 2018р.); 

За 9 місяців поточного року керівниками органів самоорганізації населення 

прийнято на особистому прийомі – 21 827 громадян, яким видані необхідні 

документи для вирішення питань різного характеру, що становить - 25% від 

загальної кількості мешканців приватної забудови.  

Налагоджено співпрацю з військовим комісаріатом в частині інформування 

юнаків призовного віку про необхідність прибуття до призовної дільниці шляхом 

вручення повісток. 

З метою зменшення кількості пожеж та трагічних наслідків від них головами 

комітетів спільно з представниками ДСНС проводиться відпрацювання 

приватного житлового сектору щодо роз’яснення громадянам групи ризику 

Правил пожежної безпеки. 

З керівниками ОСН проведено 38 нарад, 10 засідань Правління, 74 засідань 

квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів за участю депутатів міської ради. 

Комітети забезпечено формалізованими бланками та канцелярськими товарами.  

За підсумками роботи, шляхом таємного голосування серед колег звання 

«Кращий комітет 2018 року» отримав квартальний комітет «Тяжилів». 

 

 

 



Захід 4. Охорона навколишнього природного середовища 

 

З метою покращення санітарного стану прибережно-захисних смуг водних 

об’єктів та недопущення будівництва будь-яких споруд, влаштування звалищ 

сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів, протягом березня-

жовтня 2019 р. проведено 128 рейдових перевірок по 23-х водних об’єктах 

(розпорядження міського голови від 22.03.2019р. №45-р «Про організацію та 

проведення перевірки водних об’єктів та їх прибережно захисних смуг ВМОТГ). 

В ході яких було надано 152 приписи, з яких  109 виконано, складено 43 

адміністративних протоколи за порушення правил благоустрою м.Вінниці. На 

поліпшення стану атмосферного повітря протягом березня –жовтня місяця 2019 

р. відповідно до розпорядження від 04.03.2019 р. №37-р «Про створення робочих 

груп по протидії спалювання відходів рослинного походження», при тісній 

взаємодії з Муніципальною вартою керівниками ОСН було створено 6 робочих 

руп та здійснено 94 рейдових перевірок щодо недопущення спалювання відходів 

рослинного походження, в ході яких було надано 1 012 приписів, з яких 852 

виконано, складено 160 адміністративних протоколи за порушення правил 

благоустрою м. Вінниці.  

Актуальними залишаються питання:  

- прибирання територій сміттєвих майданчиків на яких відсутній 

балансоутримувач; 

- вивезення відходів рослинного походження з приватного сектору міста; 

- екологічного стану малих річок та безіменних струмків.  

Одночасно мешканцям надано 32 ордери на тимчасове погіршення 

благоустрою шляхом зберігання будівельних матеріалів. Проводиться 

роз'яснювальна робота з населенням щодо дотримання правил благоустрою на 

території м.Вінниці з приводу заборони спалювання відходів рослинного 

походження, наявності аншлагів на будинках, зберігання будівельних матеріалів 

та покосу трави. 

Продовжується робота по удосконаленню системи вивозу ТПВ. Щоденно 

здійснюється контроль за періодичністю та дотриманням графіків вивозу твердих 

побутових відходів. 

Завдяки налагодженій співпраці та оперативним обміном інформацією по 

наданню послуг КУП «Ековін» та ФОП «Кулик» щомісячно проводиться аналіз 

стану оплати населення приватної забудови за надані послуги по вивозу ТПВ, 

який складає 94%. Запроваджено системну роботу з утилізації (подрібнення гілля) 

на сміттєвих майданчиках, які розташовані на спільній території з 

багатоповерховою забудовую та ОСББ, по яким відсутні балансоутримувачі (24 

об’єкти). Тому пропонуємо профільному департаменту розглянути можливість  

врахувати в тарифі на вивіз ТПВ складову вивезення відходів рослинного 

походження та укласти угоду з управляючою компанією на їх постійне 

прибирання. 

Щорічно навесні та восени в місті проводяться загальноміські суботники, в 

яких беруть участь працівники підприємств, установ, організацій, студентська 

молодь та комітети самоорганізації населення. Під час їх проведення 

забезпечується організація прибирання прибудинкових територій, зелених зон, 

збір опалого листя, випадкового сміття, покіс трави та озеленення територій. 



Протягом квітня-травня місяця 2019р. було визначено загальну кількість 

місць для прибираня - 116; із них прибрано за участю виконавчих органів міської 

та обласної ради - 49, керівниками ОСН спільно з мешканцями - 51, Асоціацією 

проведено 16 суботників. Зібрано та вивезено 240м3 випадкового сміття. 

 

Захід 5. Зміцненнення фізичної культури та спорту 

 

Розвиток фізичної культури та спорту є невід’ємною частиною гармонійного 

і повноцінного життя кожної людини. Протягом 3-х років в приватному секторі 

міста встановлено та передано на баланс в Асоціацію  16-ти дитячих та 9-ти 

спортивних майданчиків. Керівниками органів самоорганізації населення 

постійно здійснюються заходи щодо утримання в належному санітарному стані 

зазначених споруд, фарбування та технічний огляд. Через діяльність ОСН 

надається допомога навчальним закладам, закладам культури, фізичної культури 

і спорту, сприяння збереження культурної спадщини та традиціям народної 

культури. 

Активну участь у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» 

прийняли мешканці мікрорайонів «Соняшник» та «Тяжилів». Завдяки їх 

небайдужості та організаційному голусуванню переможцями стали такі проекти 

«Благоустрій зони відпочинку для дітей на прибережному схилі озера по 

вул.Волошковій», «Благоустрій теритрії та облаштування фонтану по 

вул.С.Ценського», встановлення «Клумби корабля «Мрія»». Проекти - переможці 

конкурсу реалізуються за кошти бюджету Вінницької міської ОТГ. 

 

Захід 6. Організація допомоги мешканцям приватного сектора міста 

 

Комітети самоорганізації населення активно працюють у цьому напрямку. 

Особливу увагу вони приділяють людям похилого віку, інвалідам і багатодітним 

сім’ям, самотнім особам та дітям - сиротам. Їм надається  допомога у вирішенні 

життєво важливих питань - допомога в оформленні документів на житлові 

субсидії, придбання пільгового твердого побутового палива, а також в оформленні 

документів на інші соціальні пільги. У цій роботі комітети взаємодіють з 

виконавчими органами міської ради та установами різних форм власності. 

Протягом останіх років керівниками органів самоорганізації населення 

сформовано соціальний паспорт мікрорайону. Даний документ містить 

інформацію про проживання на відповідній території  пільгових категорії 

населення. 

Не залишаються поза увагою ветерани війни, учасники бойових дій та інші 

громадяни, які потребують постійної уваги та турботи. За активної участі 

депутатів міської ради та уповноважених міського голови проводяться заходи 

щодо їх привітань з нагоди державних свят та ювілейних дат.  

Активну участь у зборі допомоги учасникам АТО приймають органи 

самоорганізації населення. 

Аналіз виконання основних напрямків Програми розвитку органів 

самоорганізації населення свідчить, що більшість запланованих заходів в 

основному виконані або знаходяться в стадії виконання. Фінансування Програми 

підтримки розвитку ОСН та їх ефективного використання проводиться в повному 



обсязі. Передбачені рекомендації рішенням міської ради від 18.11.2016 р. за № 

494, опрацьовані. 

Підсумовуючи викладене варто ще раз наголосити на тих перевагах, які 

отримає громада від діяльності ОСН. Через роботу ОСН жителі мають можливість 

задовільнити свій суспільний інтерес, адже прийняття рішень, виконання 

конкретних робіт і вирішення локальних потреб перетворюється у відкритий для 

контролю і співробітництва процес. 

Саморганізація - це наше теперішнє та наше майбутнє. Відчуття кожним 

членом громади своєї значимості, своєї ролі та відповідальності у 

державотворенні необхідна складова успіху демократичної громади, регіону та 

країни. Наразі це розуміють і влада і самі люди. 

Дякуємо за розуміння та підтримку керівництву міста, виконавчому комітету 

та депутатському корпусу міської ради. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                        С. Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Асоціація органів самоорганізації населення м.Вінниці 

Панчук Наталя Володимирівна 

Голова Асоціації  

 

 

 


