
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

Від 24.11.2017 № 948               24 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 2017 роки. Результати розглянути на                   

           розширених засіданнях квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів 

в грудні  2017 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 24.11.2017 № 948 

 

 

Інформація про розгляд основного питання 

«Про хід виконання Програми розвитку органів 

самоорганізаціі населення м.Вінниці на 2017 -2021 роки» 

 
«У кожної свідомої нації 

є органи самоорганізації» 

 

Протягом цього року наша країна впевнено рухалася на шляху до 

демократичних реформ. Насамперед, мова йде про реформи, пов’язані з 

децентралізацією влади - процес передачі ресурсів та повноважень на 

місця.Створена у 2007році Асоціація об'єднує та підтримує тих, хто прагне 

спільно діяти, аби покращувати своє життя і життя громади. До складу 

Асоціації увійшли 16 квартальних комітетів та 8 комітетів мікрорайонів. В 

мікрорайонах приватної забудови розташовано 22464 домоволодіння в яких 

проживають понад 90 тисяч громадян. Одним із важливих факторів для 

подальшого розвитку системи органів самоорганізації населення є ухвалення 

Вінницькою міською радою «Програми розвитку органів самоорганізації 

населення 2017-2021роки».  

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 перш 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 2017році виділено 4 448 309грн., за 9 місяців 

поточного року використано 3 076 759грн. (70%)  та впроваджено слідуючи 

заходи. 

 

Захід  1. Господарська діяльнісь 

 

На господарську діяльність 24 комітетів було виділено 1 434 844грн., за                              

9 місяців 2017 року використано коштів в сумі 972 540грн. (70%). 

На проведення поточного ремонту 6 -ти вулиць (пров. Черешневий, вул. 

Східна, вул. Довженка № 41-43, вул.Зарічна №34-36, вул. Трублаїні № 45-47, 

прохід від вул.Української до вул.Нагірної) та грейдерування 590-х вулиць від 

снігу) — 180 978грн. 

На придбання матеріалів (щебінь, відсів) для підсипки 8-ми вулиць 

(вул.Могильчака, вул.Ціолковського, пров.Ціолковського, вул.С.Щедріна 

(перехрестя з пров.Добролюбова), вул.Г.Морозової, вул.А.Свидницького) –                   

100 244грн. 

На ремонт та очищення 13-ти криниць загального користування 

(вул.Корольова, 92; вул.Огієнка, 46; пров.Гагаріна, 3; 1-й проїзд Постишева, 3                                                                                                              



та інші) — 49 932 грн. 

На знесення 29 аварійних дерев та санітарної обрізки 20 дерев – 133 700 

грн. 

На виконання робіт по покосу трави на 34 центральних вулицях — 95 562 

грн. 

На прибирання місць загального користування — 44 178 грн. 

На придбання 563 адресних табличок на будинки –  36 381 грн. 

На придбання фарби для фарбування криниць загального користування –                      

4 816грн. 

На придбання меблів для забезпечення  прийому громадян в квартальних 

комітетах «Соняшник», «П’ятничани», «Центральний» – 17 820 грн. 

Придбання решіток на вікна в приміщення для прийому громадян по вул. 

Ватутіна, 33 та пл. Шкільна, 1 –  10 000грн.  

На придбання господарських та канцелярських товарів – 16 105 грн. 

Оплата комунальних послуг – 9 344 грн. 

Капітальні видатки на асфальтування 23 вулиць — 180 481 грн.,  

 

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.  

Станом на вересень 2017р. проведено роботи по каналізуванню 14 вулиць                               

9 мікрорайонів міста — «Соняшник», «Корея», «П'ятничани», «Пирогово», 

«Набережний 1», «Тяжилів», «Надія», «Вінниченко», «Поділля». Протяжність 

новозбудованих мереж становить 4631м, кількість будинків – 375. 

Ініціативними групами профінансовано – 2 112 700грн. дольвої участі. 

Продовжуються роботи з проектування мереж каналізування та водопостачання 

мікрорайонів «Тяжилів», «Ясний», «Набережний-1», «Добробут», «Поділля» 

виконання робіт по яких планується на 2018рік. 

Одночасно виконувались роботи по будівництву 3672м мереж 

водопостачання по вул.Садова, М.Битинського, Ю.Рябчинської, Я.Шепеля, 

Вінниченко, Сосюри, Ю.Курія, пров.Ушакова. Дольова участь 145 власників 

будинків становить 880 600грн. Особлива подяка мешканцям вул.Лавреньова, 

пров.Кибальчича та пров Привокзальному, які власним коштом побудували 

1320м мереж водопостачання. 

В цілому 2017рік був знаковий для працівників Асоціації адже ми 

відзначали  10 років від дня заснування. Проаналізувавши пройдений шлях ми 

побачили, як  змінювалась свідомість наших громадян, як вони ставали 

активними, ініціативними та небайдужими до своїх умов проживання. Прийняті 

рішення ухвалювались на зборах громадян та відповідно фінансувались. 

Виконані роботи сприяли пробудженню та загальній підтримці місцевих 

ініціатив на інших вулицях, сприяло формуванню ефективного та 

відповідального співвласника, підвищило соціальну активність органів 

самоорганізації населення шляхом залучення їх до розробки, реалізації та 

контролю за виконанням зазначених проектів. Міська влада постійно проводить 

політику залучення територіальної громади до управління містом. Джон Кенеді 



свого часу сказав дуже мудру річ: «Зусиль тільки одного уряду замало – 

зрештою люди самі повинні допомогти собі». 

 

№п/п рік К-сть вулиць Сума (грн.) коштів 

мешканців 

К-сть 

будинків 

Каналізування 
1 2008 5 вулиць 242 000 146 

2 2009 9 вулиць 711 585 321 

3 2010 6 вулиць 120 000 231 

4 2011 2 вулиці 1 218 000 165 

5 2012 15 вулиць 1 052 000 767 

6 2013 13 вулиць 3 399 000 550 

7 2014 8 вулиць 946 000 433 

8 2015 22 вулиц 2 773 700 737 

9 2016 10 вулиць 3 364 000 508 

10 2017 14 вулиць 2 112 700 375 

Всього  104 вулиць 15 938 985 4 233 

Водопостачання 
1 2008 3 вулиці 424 500 107 

2 2009 2 вулиці 388 000 97 

3 2010 0 0 0 

4 2011 0 0 0 

5 2012 1 вулиця 45 000 10 

6 2013 1 вулиця 181 300 36 

7 2014 0 0 0 

8 2015 1 вулиця 180 000 11 

9 2016 4 вулиці 287 400 128 

10 2017 5 вулиць 880 600 144 

Всього  17 вулиць 2 386 800 533 

 

 

 

 

Асфальтування 
№п/п Рік К-сть вулиць Сума коштів 

мешканців 

Сума 

коштів 

міського 

бюджету 
1 2009 2 вулиці 40 000 100 000 

2 2010 4 вулиці 220 000 430 000 

3 2011 6 вулиць 183 000 411 200 

4 2012 4 вулиці 157 000 485 000 

5 2013 12 вулиць 308 000 900 053 

6 2014 14 вулиць 389 400 1 573 160 

7 2015 16 вулиць 467 600 1 689 127 



8 2016 31 вулиця 974 432 7 807 207 

9 2017 37 вулиць 2 273 000 12 796 673 

Всього  126 вулиць 5 012 432 26 192 420 

 

Значну роль в забезпеченні життєдіяльності мікрорайонів є стан 

дорожнього покриття. з даного питання протягом 2016-2017р.р. було проведено 

120 повуличних зборів громадян, під час яких роз'яснено умови дольової участі 

населення проведенні капітального ремонту дорожнього покриття, обрано 

ініціативні групи, залучено коштів населення в сумі 2 273 000 грн, на 

капітальний ремонт 37 вулиць в тому числі вул.Привокзальна та пров. 1-й 

Глінки де проживають люди з обмеженими фізичними можливостями. 

Бюджетом міської ради для реалізації даних проектів виділено понад 13 000 

000. грн. 

На зборах громадян мешканці звертаються з проханням включати щорічно 

в проект міського бюджету асфальтування двох вулиць приватого сектору, які 

є центральними, дорогами до шкіл та садочків, місця проживання людей з 

обмеженними фізичними можливостями на пріорітетних умовах.  

 

Захід 3. Надання адміністративних послуг орієнтованих на громадян 

 

В період діяльності Асоціації удосконалено систему організації особистого 

прийому громадян. Забезпечено робочими місцями 24 органи самоорганізації 

населення, із них 5 на умовах оренди. Обладнано оргтехнікою 4-ри приміщення, 

необхідно обладнати ще 20 робочих місць, що є першочерговою необхідністю 

у сучасних умовах праці. 

Всього станом на 01.10.2017р., Асоціацією за дорученням виконавчого 

комітету опрацьовано 634 документів, із них 272, або 42 % - розглянуто з 

виїздом за участю керівників квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів 

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:  

- доручень міського голови та виконавчого комітету міської ради — 213;  

- із земельних питань — 43;  

- ремонту дорожнього покриття — 131;  

- водопостачання, каналізація — 108;  

- регулювання правових відносин — 25;  

- транспортного. забезпечення — 20;  

- економічний розвиток та соціальна політика — 11;  

- до Асоціації ОСН м. Вінниці — 35.  

За 9 місяців поточного року керівниками органів самоорганізації населення 

прийнято на особистому прийомі 2 8517 громадян, яким видані необхідні 

документи для вирішення різних питань, що становить 31 % від загальної 

кількості мешканців приватної забудови.  

З керівниками ОСН проведено 33 наради, 2-і — з виїздом на місце, 10 -

засідань правління, 72 — засідання квартальних комітетів та комітетів 

мікрорайонів за участю депутатів міської ради. Забезпечено формалізованими 



бланками та канцелярськими товарами.  

За підсумками роботи 2016р., шляхом таємного голосування серед колег 

звання «Кращий комітет року» отримав квартальний комітет «Поділля»,                                                       

голова — Дехтяр Н.В., секретар — Шиманська В.В.  

 

Захід 4. Охорона навколишнього природного середовища 

 

Протягом 2017р.р. при тісній взаємодії муніципальної поліції з 

керівниками ОСН було здійснено 157 рейдових перевірок щодо утримання в 

належному санітарному стані територій прилеглих до приватної забудови, в 

ході яких було надано 1392 приписів, з яких 1254 виконано, складено 138 

адміністративних протоколи за порушення правил благоустрою м. Вінниці.  

Самими актуальними залишаються питання:  

- екологічного стану малих річок та безіменних струмків; 

- укладання угод на вивезення рідких побутових відходів; 

- складування будівельних матеріалів на землях загального користування та 

отримання ордерів на їх зберігання;  

- своєчасний покіс трави та прибирання прилеглих до будинковолодінь 

територій на відстані 5 м по периметру паркану;  

- фарбування парканів приватних домоволодінь;  

- недопущення спалювання відходів рослинного походження.  

Одночасно мешканцями отримано 43 ордери на тимчасове зберігання 

будівельних матеріалів. Керівниками ОСН надано жителям інформаційні 

повідомлення щодо дотримання правил благоустрою м.Вінниці (20.000 шт.), 

пам'яток щодо заборони спалювання опалого листя, наявності аншлагів та 

покосу трави (10.000 шт.);  

Проводиться роз'яснювальна робота з населенням щодо: 

- економного споживання природного газу та використання альтернативних 

видів палива, утеплення будинків та встановлення енергозберігаючих 

склопакетів;  

- реагування у разі загрози терористичних актів або виникнення 

непередбачуваних надзвичайних ситуацій та попередження можливих 

людських втрат.  

Продовжувалась робота по удосконаленню системи вивозу ТПВ. На даний 

час із 22 464 домоволодінь угоди укладено з 22 365 власниками. Щоденно 

здійснюється контроль за періодичністю та дотримання 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 95%. Проводиться робота по укладанню угод на приєднаних до 

меж міста територіях із 1 952 будинків та земельних ділянок укладено 870 угод. 

Складено маршрути руху транспорту, визначено перевізника та день вивезення 

ТПВ. Разом з тим, в мікрорайонах приватної забудови залишається 

невирішеним питання утилізації гілля та відходів рослинного походження, яке 

спалювати заборонено, а централізований вивіз не передбачено. Тому 

пропонуємо розглянути можливість  врахувати в тарифі на вивіз ТПВ складову 



вивезення відходів рослинного походження.  

Щорічно навесні та восени в місті проводяться загальноміські суботники. 

У них  беруть участь працівники підприємств, установ, організацій, студентська 

молодь та комітети самоорганізації населення. Завдяки їх агітаційній роботі 

підвищується активнісь населення міста. Під час їх проведення організовано 

прибирання прибудинкових територій, зелених зон, збір опалого листя, 

випадкового сміття, покіс трави та озеленення територій. Протягом квітня-

травня місяця було визначено місць для прибираня – 83; із них прибрано за 

учасю департаментів міської ради – 39, керівниками ОСН спільно з 

мешканцями – 35, Асоціацією проведено 9 суботників. Зібрано та вивезено 690 

куб. метрів випадкового сміття. 

 

Захід 5. Зміцнення фізичної культури та спорту 

 

Фізична культура – складова частина культури, пов’язана з системою 

фізичного виховання, організації спорту, технічних засобів, раціональної 

організації активного відпочинку. Протягом 3-х років в приватному секторі 

міста встановлено та передано на баланс в Асоціацію 13 дитячих та 5 

спортивних майданчики. Керівниками органів самоорганізації населення 

постійно здійснюються заходи щодо утримання в належному санітарному стані 

зазначених споруд, фарбування та технічний огляд. Окрім того, головами 

комітетів надається допомога навчальним закладам у проведенні спортивно- 

оздоровчої та культурно-освітньої роботи. В таких конкурсах, як «Творчі 

Хуторяни», «Таланти твої Сабарів», «Мистецькі вихідні», «Я люблю Старе 

місто» з задоволенням приймають участь діти та їх батьки. 

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

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

небайдужості та організованому голосуванню втілено в життя проекти 

реконструкції озер по вул.Луговій та вул. Волошковій. Проекти- переможці 

Конкурсу реалізуються за кошти міського бюджету. 

 

Захід 6. Організація допомоги мешканцям приватного сектора міста 

 

Комітети самоорганізації населення активно працюють у цьому напрямку. 

Особливу увагу вони приділяють громадянам похилого віку, малозабезпеченим 

і багатодітним сім’ям, дітям- сиротам, інвалідам. Надають їм допомогу 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 департаментами міскої 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 

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



депутатів міської ради 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 проводиться в повному обсязі. Передбачені 

рекомендації рішення міської ради за № 461 від 28.10.2016р., опрацьовані. 

Разом з тим все більше громадян усвідомлюють свою відповідальність 

перед місцевою спільнотою та власні можливості впливати на умови життя. 

Громада є рушійною силою для розвитку місцевої демократії. Самоорганізація 

для вирішення спільних проблем, для покращення стану життєвого середовища 

залишається в тренді.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова                  С. Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Асоціація органів самоорганізації населення м.Вінниці 

Панчук Наталя Володимирівна 

Голова Асоціації  
 


