Проєкт

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від

№

2 сесія 8 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 органів самоорганізації населення, 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 про хід виконання
Програми розвитку органів самоорганізації населення м. Вінниці на
2017-2021 роки за 9 місяців 2020 року 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 2020 рік. Результати розглянути на розширених
засіданнях квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів в грудні 2020 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 в межах Стратегії розвитку м. Вінниці до 2020 року та концепції
інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030року.
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 якісних 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 соціальноекономічного розвитку (В. Кривіцький).

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення міської ради
від ________________№_____

Звіт «Про хід виконання Програми розвитку органів
самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021роки» за 9
місяців 2020року.

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 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 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 2020 році виділено 7 603 100 грн. За 9 місяців
поточного року використано 5 668 542 грн. та впроваджено наступні
заходи.
Захід 1. Господарська діяльнісь
На господарську діяльність 24 комітетів з бюджету Вінницької міської
ОТГ протягом 2020року передбачено 1 679 640 грн. За звітний період
використано коштів в сумі 1402 230 грн. (84%), в тому числі на:
проведення поточного ремонту 19 вулиць - 561 940грн. вул. Могильчака, вул. Нахімова, б-р М. Вовчка, вул. П.Яр,
вул. Грохольських 21-25, пров. І. Богуна, вул. Кривоноса,
пров.2-й С. Наливайка та інші.
придбання матеріалів (щебінь, відсів) для підсипки 14 вулиць
використано - 197 855грн. - вул.Степова, вул.Північна, пров.Ушакова,
пров.Вишневий, пров. 1-й Чумацький, вул. Лугова та інші.

поточний ремонт 36 та очищення 20 криниць загального
користування - 161 000грн. - вул. Яблунева 4, проїзд 1-й Чехова 3,
пров. Вишенька 12, пров. 1-й Турчановича 19, вул. І. Франка 13,
вул.І. Сірка 22 та інші.
знесення 65 аварійних дерев та санітарної обрізки 36 дерев 150 000грн.
виконання робіт по покосу трави на 34-ох центральних вулиць та
боротьбу з карантинними рослинами - 184 657грн.
- прибирання місць загального користування - 68 992грн.
придбання 39 показчиків вулиць - 18 623грн.
придбання фарби та фарбування 25 об'єктів (криниці, майданчики,
поручні) загального користування - 6 860грн.
придбання меблів для забезпечення прийому громадян в
квартальних комітетах - 5 125грн
придбання господарських та канцелярських товарів - 26 367грн.
технагляд за виконанням робіт з ремонту дорожнього покриття та
обслуговування дитячо-спортивних майданчиків - 8 506грн.
інші видатки - 12 305грн.
Забезпечено для належного пересування мешканців та
автотранспорту в зимовий період на територіях приватної забудови
складування 466 місць піско-сольової суміші.
Зазначені види робіт було виконано відповідно до наданих
пропозицій, які затверджено протоколами засідань квартальних комітетів
та комітетів мікрорайонів. Проведено 11 процедур Державних закупівель
PROZORRO, в результаті яких сума економії бюджетних коштів склала
266 000грн.
Захід 2. Благоустрій приватного сектору
Основна діяльність керівників органів самоорганізаці населення в умовах
пандемії СОVID-19 була спрямована на організацію роботи ініціативних
груп за місцем проживання та вивчення тих проблем, що найбільше
турбують населення. Також має місце залучення додаткових фінансових
ресурсів громадян для вирішення питань покращення інфраструктури в
мікрорайонах приватної забудови міста.
Так у 2020 році по будівництву мереж водопроводу та каналізації на
умовах співфінансування укладено угоди по 3-х об'єктах, а саме: пров.1-й
та 2-й пров. Тропініна № 2-36 (673м); пров. 1-й Бестужева (150м); пров.2й Бестужева (142м). У 2020році бюджет Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади отримав велике навантаження в зв’язку із
здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню короновірусної хвороби (COVID-19) через втрату доходів та
необхідність навравлення додаткових видатків на боротьбу з
короновірусом. В зв’язку з цим виконання зазначених робіт перенесено на
2021рік. Продовжено роботи розпочаті в 2019році, а саме проведено
будівництво 1192м мереж каналізації по вул.Привокзальній на території
квартального комітету «Добробут». Також тривають роботи по об'єкту

будівництва КНС по 2-му пров. Бестужева, що в мікрорайоні «Корея».
Влаштовано частину напірної мережі каналізування від пров.2-го
Бестужева по вул. С. Щедріна. В цілому у 2020році на розбудову мережі
каналізування приватного сектору використано коштів бюджету
Вінницької міської ОТГ- 2 085 852грн., дольова участь мешканців на
виготовлення проектно-кошториної документації становить 300 000грн.

№
п/п
1
2
3
4
5

Рік
2016
2017
2018
2019
2020

Асфальтування
Кількість
вулиць
31 вулиця
37 вулиць
30 вулиць
20 вулиць
6 вулиць

Сума коштів
мешканців
974 432
2 273 000
1 700 200
1 507 800
1 112 000

Сума коштів
бюджету
7 807 207
12 796 673
16 328 300
13 732 577
8 430 677

Розвиваючи дорожню інфраструктуру міста мешканці активно
долучаються до програми співфінансування. Протягом 2019-2020 років
було проведено 85 загальних зборів громадян, під час яких роз'яснено
умови дольової участі населення в проведенні капітального ремонту доріг,
обрано ініціативні групи, яким вдалося зорганізувати мешканців та
залучити їх кошти в сумі - 1 112 000грн. Кошти бюджету Вінницької
міської ОТГ на капітальний ремонт 6-ти вулиць становить 8 430 677грн. В
середньому фінансовий внесок кожного власника домоволодіння
становить 5000грн. Станом на вересень місяць поточного року згідно
протоколів зборів громадян до переліку об'єктів на першочерговий
капітальний ремонт доріг приватного сектору на умовах дольової участі
внесено 54 вулиці .
Відповідно до «Стратегії розвитку м.Вінниця 2020р.» заасфальтовано
першу частину вул. Ю. Смірнова, де проживають люди з обмеженими
фізичними можливостями. На зборах громадян мешканці вносять
пропозиції включати щорічно в проект бюджету асфальтування трьох
вулиць приватого сектору, які є центральними дорогами до шкіл та
садочків, місця проживання людей з обмеженними фізичними
можливостями на пріорітетних умовах, а саме на 2021 рік: вул.
Староміська (ЗОШ №19), вул. Вишневського (ЗОШ №36), вул.
Грохольських №8-18.
Захід 3. Надання адміністративних послуг, орієнтованих на
громадян
Виконуючи делеговані повноваження керівники органів самоорганізації
населення забезпечують проведення прийому громадян за місцем
проживання. У зв'язку їз заходами по запобіганню поширенню
коронавірусної хвороби прийом громадян здійснюється в умовах
дотримання заходів безпеки. За 9 місяців поточного року керівниками
органів самоорганізації населення прийнято - 13 800громадян, яким видані

необхідні документи для вирішення питань різного характеру, що
становить - 15% від загальної кількості мешканців приватної забудови.
Асоціацією за дорученням виконавчого комітету міської ради опрацьовано
485 (проти 525 - 2019р.) документів; із них 260 - 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 - 185;
регулювання правових відносин - 42;
із земельних спорів - 36;
захисту довкілля - 43;
будівництва мереж водопостачання, каналізування - 64;
транспортного забезпечення - 27;
економічного розвитку та соціальної політики - 25;
іншого характеру - 63;
звернень до Асоціації ОСН м. Вінниці - 29
На виконання рішення Виконавчого комітету ВМР від 06.02.2020р. №260
«Про організацію забезпечення чергових призовів громадян України на
строкову військову службу у 2020р.» організовано оповіщення
призовників про їх виклик на призовну дільницю. Опрацьовано понад
2000повісток.
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.
Налагоджено взаємодію з Вінницькою державною податковою інспекцією
в частині вручення власникам домоволодінь повідомлень про спату
податку на нерухоме майно та земельного податку.
За підсумками роботи, шляхом таємного голосування серед колег звання
«Кращий комітет» отримав квартальний комітет «Соняшник».
Захід 4. Охорона навколишнього природного середовища
На виконання Розпорядження міського голови від 28.02.2020р. №33-р
«Про організацію та проведення перевірки водних об'єктів та їх
прибрежно-захисних смуг Вінницької міської об'єднанної теріторіальної
громади» з метою покращення санітарного стану водних об’єктів та
недопущення будівництва будь-яких споруд, влаштування звалищ сміття,
гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів спільно з
працівниками Муніципальної варти, Держпродспоживслужби у
Вінницькій обл., Державної Екологічної Інспекції у Вінницькій обл., КП «
Вінницьке шляхове управління» в період з 12.05.2020р. по 25.09.2020р.
було обстежено 65 водних об’єкти. За результатами перевірок водних
об’єктів було складено 56 протоколів про адміністративні
правопорушення за ст.152 КУпАП.

На поліпшення стану атмосферного повітря протягом березня - жовтня
2020року відповідно до Розпорядження міського голови від 25.02.2020р.
№32-р «Про створення робочих груп по протидії спалювання відходів
рослинного походження та інших правопорушень на об’єктах благоустрою
Вінницької міської ОТГ», при тісній взаємодії з КП «Муніципальна варта»
керівниками ОСН прийнято участь у 73-х рейдових перевірках, складено
53 протоколи. В ході здійснення контролю за дотриманням правил
благоустрою територій приватної забудови протягом року головами
комітетів було надано громадянам 854 приписи, з яких 714 виконано,
складено 140 адміністративних протоколи. Одночасно мешканцями
отримано 67 дозволів на тимчасове погіршення благоустрою під час
проведення будівельних робіт. Проводиться роз'яснювальна робота з
населенням щодо дотримання правил благоустрою на території м.Вінниці
з приводу заборони спалювання відходів рослинного походження,
наявності адресних табличок на будинках, зберігання будівельних
матеріалів та своєчасного покосу трави.
Актуальними залишаються питання:
вивезення відходів рослинного походження та гілля з приватного
сектору міста;
екологічного стану малих річок та безіменних струмків;
прибирання
сміттєвих
майданчиків
на
яких
відсутній
балансоутримувач значно покращилось у зв'язку з виділенням додаткових
коштів департаменту житлового господарства, але на наступний рік
питання залишається відкритим.
Продовжувалась 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 88%. Нажаль, запроваджена у 2019р. система по
утилізації (подрібнення гілля) на сміттєвих майданчиках в поточному році
не працювала з наступних причин: відсутність спеціалізованої техніки та
механізму його подальшого використання або утилізації. Тому
пропонуємо КП «Вінницязеленбуд» придбати відповідну техніку та
розробити механізм надання такої послуги. Профільному департаменту
розглянути можливість врахувати в тарифі на вивіз ТПВ складову
вивезення відходів рослинного походження, оскільки спалювання їх
заборонено, в угоді на вивіз ТПВ не передбачено.
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 2020року було визначено
загальну кількість місць для прибираня - 73; із них керівниками ОСН

спільно з мешканцями прибрано - 46, Асоціацією проведено 27 суботників.
Зібрано та вивезено 206м3 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 дитячих та 9 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.
Міська влада постійно проводить політику залучення територіальної
громади до управління містом та стимулює громадську активність.
Прикладом цього є активна участь у голосуванні конкурсу «Бюджет
громадських ініціатив». Переможцями щорічного Конкурсу стали
проекти: «Улаштування сцени з амфітеатром біля озера по
вул.Волошковій», «Благоустрій зони відпочинку біля фонтанної площі по
вул.С.Ценського» мікрорайону «Соняшник» та «Реконструкція
спортивного поля на площі Шкільній» мікрорайону «Добробут».
Реалізацію зазначених проектів здійснюють коштами місцевого бюджету.
Захід 6. Організація допомоги мешканцям приватного сектору
Виконуючи власні повноваження 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.
В період пандемії до квартальних комітетів про допомогу звертаються
самотні, хворі та малорухливі категорії громадян щодо надання їм
допомоги в придбані продуктів харчування, ліків та оплату комунальних
послуг.
Протягом останіх років керівниками органів самоорганізації населення
сформовано соціальний паспорт мікрорайону. Даний документ містить
інформацію про проживання на відповідній території пільгових категорії
населення.
Повсякденною турботою комітетів самоорганізації населення була і
залишається соціальна підтримка малозабезпечених і самотніх громадян,
ветеранів війни і праці, інвалідів. Голови комітетів працюють у тісному
контакті з Територіальним центром обслуговування пенсіонерів та
самотніх непрацездатних громадян. 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 18.11.2016р. 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.
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