ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 26.11.2021 № 678

14 сесія 8 скликання

м. Вінниця

Про хід виконання «Програми розвитку
органів самоорганізації населення
м.Вінниці на 2017-2021 роки», у 2021 році
та затвердження «Програми розвитку
органів самоорганізації населення
Вінницької міської територіальної
громади на 2022 – 2026 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.
Інформацію голови Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці
«Про хід виконання «Програми розвитку органів самоорганізації населення
м.Вінниці на 2017-2021 роки» у 2021 році, взяти до відома згідно з додатком 1.
2.
Затвердити «Програму розвитку органів самоорганізації населення
Вінницької міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки» (далі –
Програма), згідно з додатком 2.
3.
Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці забезпечити
виконання заходів Програми та контроль (моніторинг) за ходом реалізації
Програми.
4.
Керівникам виконавчих органів міської ради, установам та організаціям
міста, забезпечити виконання заходів Програми у визначені строки.
5.
Виконавчому комітету міської ради та департаменту фінансів міської ради
при формуванні проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік та наступні роки передбачати видатки на виконання заходів даної
Програми в межах реальних можливостей бюджету.
6.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (С. Василюк) та
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвиту
(С.Ярова).
Міський голова

С.Моргунов
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Додаток 1
до рішення міської ради
від 26.11.2021 № 678
Звіт про хід виконання Програми розвитку органів самоорганізації
населення м.Вінниці за 2017-2021 роки за 9 місяців 2021 року
Вінниця сьогодні - місто на яке рівняються в Україні. Вже 7 років поспіль
Вінниця займає перше місце в Україні, як найкомфортніше місто для
проживання. Ми є містом – лідером і вінничани пишаються цим. У Вінниці
продовжується впровадження Стратегії 3.0, мета якої перетворення Вінниці на
сучасне європейське місто, яке буде надбанням усіх городян. В міській
територіальній громаді діють 13 квартальних комітетів та 7 комітетів
мікрорайонів в межах яких розташовано 23 924 будинковолодінь та проживає
понад 90 тисяч громадян. Одним із важливих факторів для розвитку системи
органів самоорганізації населення є ухвалення Вінницькою міською радою
«Програми розвитку органів самоорганізації населення 2017-2021роки» (далі
Програма).
Головною метою Програми є створення в місті організаційно-правових,
матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення
громади у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного
розвитку і, в першу чергу, більш повного задоволення потреб та інтересів
мешканців шляхом об'єднання зусиль Вінницької міської ради та її виконавчих
органів з органами самоорганізації населення.
На виконання Програми у 2021році в бюджеті Вінницької міської
територіальної громади передбачено 7987811 грн. За 9 місяців використано
6059188 грн. та впроваджено наступні заходи.
Захід 1. Господарська діяльнісь
На господарську діяльність 13 квартальних комітетів та 7 комітетів
мікрорайонів протягом звітного періоду передбачено 1361269 грн., а саме:
проведення поточного ремонту 17 вулиць - 477974 грн. (пров.2-й Глінки,
пров.2-й Стеценка, вул. Корольова та інші);
придбання матеріалів (щебінь, відсів) для підсипки 14 вулиць –
159692 грн. (вул.Гн.Юри, вул.Стадницька, вул.Могильчака, вул.Грохольських та
інші);
поточний ремонт та очищення 50 криниць загального користування –
185700 грн. (вул.Яблунева, 50, вул.Глінки, 30, вул.Волинця, 35, вул.Г.Морозової,
35, вул.Замкова, 90 та інші). Спільно з Держпродспоживслужбою проведено
обстеження та хлорування криниць загального користування;
знесення аварійних дерев та санітарна обрізка 92 дерев – 153920 грн.;
виконання робіт по покосу трави на 34-ох центральних вулиць –
126635 грн.;
прибирання 26 місць загального користування – 50000 грн.;
придбання 38 показників вулиць та адресних табличок – 8160 грн.;
придбання фарби та фарбування 40 об'єктів (криниці, майданчики,
поручні) загального користування – 10488 грн.;
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придбання господарських та канцелярських товарів – 12666 грн.;
технагляд за виконанням робіт з ремонту дорожнього покриття та
обслуговування дитячо-спортивних майданчиків – 54945 грн.;
оплата комунальних послуг – 17385 грн.;
інші видатки – 55142 грн.
Забезпечено для належного пересування мешканців та автотранспорту в
зимовий період на територіях приватної забудови складування 466 місць піщаносольової суміші та проведення робіт з очищення доріг від снігу – 48750грн.
Зазначені види робіт було виконано відповідно до наданих пропозицій, які
затверджено протоколами засідань квартальних комітетів та комітетів
мікрорайонів. Проведено процедури Державних закупівель в системі
PROZORRO та укладено угоди на їх виконання.
Захід 2. Благоустрій приватного сектору
Виходячи із перспективного плану розвитку каналізаційних мереж та
враховучи специфіку рельєфу територій, вулиці приватного сектору розділено на
10 квадратів. По кожному квадрату підготовлено окремі схеми каналізування з
нанесенням вуличних мереж, орієнтовним визначенням місця посадки КНС,
протяжності вуличних мереж, напірних ділянок та визначенням орієнтовної
вартості будівництва.
В квартальних комітетах з даних питань проводяться збори громадян на
яких розяснюються умови дольової участі мешканців в проєктах по будівництву
мереж, обираються ініціативні групи та замовляється проєктно-кошторисна
документація. Першочерговість фінансування будівництва мереж каналізування,
водопостачання визначається поетапно, відповідно до готовності мешканців
вносити дольову участь в розмірі 30% від вартості робіт.
За звітний період проведено роботи по будівництву мереж каналізування
8 вулиць в квартальних комітетах «Ясний», «Добробут», «Корея»,
«Набережний-1». Протяжність новозбудованих мереж становить 2697м.
Ініціативними групами профінансовано 1553306 грн. дольової участі мешканців.
Підключено до централізованої мережі 197 домоволодінь. За рахунок коштів з
бюджету профінансовано 70% вартості робіт та збудовано 2 КНС
(пров.2-й Бестужева та вул.І.Федорова).
Порівняльний аналіз виконання робіт з благоустрою у 2017-2021 роках
№
п/п

рік

Кількість
вулиць

1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
Всього:

14 вулиць
7 вулиць
7 вулиць
covid
8 вулиць
36 вулиць

1

5 вулиць

2017

Сума (грн.)
Кількість
коштів
будинків
мешканців
Каналізування
2 112 700
375
1 054 700
204
1 026 000
163
0
0
1 553 306
197
5 746 706
939
Водопостачання
880 600
144

Довжина
(м)

4 631
2 760
3 676
0
2 697
13 764
3 672
3

2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
Всього:

5 вулиць
3 вулиці
covid
covid
13 вулиць

№
Рік
п/п
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
Всього:

Кількість
вулиць
37 вулиць
30 вулиць
20 вулиць
9 вулиць
9 вулиць
105 вулиць

730 000
184
2 192
200 000
75
820
0
0
0
0
0
0
1 810 600
403
6 684
Асфальтування
Сума коштів
Сума коштів міського бюджету
мешканців
2 273 000
12 796 673
1 700 200
16 328 300
1 507 800
13 732 577
1 409 345
10 040 836
1 331 200
10 989 000
8 221 545
63 887 386

Розвиваючи дорожню інфраструктуру мешканці активно долучаються до
програми співфінансування. Протягом звітного періоду було проведено 160
загальних зборів громадян, під час яких роз'яснено умови дольової участі
населення в проведенні капітального ремонту доріг, обрано ініціативні групи,
яким вдалося залучити кошти дольової участі мешканців в сумі – 1331200 грн.
Кошти бюджету Вінницької міської ТГ на капітальний ремонт 9 вулиць
становлять 10989000 грн. Станом на жовтень 2021 року згідно протоколів зборів
громадян до переліку об'єктів на першочерговий капітальний ремонт доріг
приватного сектору на умовах дольової участі включено 89 вулиць.
Захід 3. Надання адміністративних послуг, орієнтованих на громадян
Виконуючи делеговані повноваження керівники органів самоорганізації
населення забезпечують проведення прийому громадян за місцем проживання.
Всі робочі місця обладнано комп’ютерною технікою. У зв'язку із заходами
спрямованими на запобігання винекненню та поширенню коронавірусної
інфекції COVID-19 прийом громадян здійснюється в умовах дотримання заходів
безпеки. За звітний період керівниками органів самоорганізації населення
прийнято – 14922 громадян, яким видані необхідні документи для вирішення
питань різного характеру. Асоціацією за дорученням виконавчого комітету
міської ради опрацьовано 408 документів; із них 230 - 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 - 116
регулювання правових відносин - 14
із земельних спорів -33
захисту довкілля - 29
будівництва мереж водопостачання, каналізування - 65
транспортного забезпечення - 17
економічного розвитку та соціальної політики - 7
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іншого характеру - 127
звернень до Асоціації ОСН м. Вінниці - 16
На виконання рішення Виконавчого комітету ВМР від 11.03.2021року за
№588 «Про організацію забезпечення чергових призовів громадян України на
строкову військову службу у 2021 році на території Вінницької міської ТГ»
організовано оповіщення призовників про їх виклик на призовну дільницю.
Опрацьовано 1936 повісток. Щорічно по запиту військомату складаються та
надаються списки юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці. Також
налагоджено співпрацю між органами самоорганізації населення:
з координаційною радою з питань безпеки руху щодо встановлення
дорожніх знаків, розмітки та обмежувачів швидкості;
з ювенальною превенцією та з департаментом у справах дітей щодо роботи
з неблагонадійними сім’ями та підлітками, схильними до неправомірних
вчинків;
з опікунською радою в напрямку збереження прав власності на житло
вилучених та позбавлених батьківської опіки дітей;
з державною фіскальною службою у напрямку про надання повідомлень
про земельний податок та податок на нерухомість;
з Державною службою з надзичайних ситуацій у напрямку профілактики
пожеж шляхом інформування громадян з «групи ризику» щодо правил пожежної
безпеки;
з ТОВ «Вінницягазбуд» щодо дотримання правил утримання ГРП і
територій довкола них у відповідності до вимог чинного законодавста та
здійснення ремонту ГРП;
з відділом розкопок у напрямку відновлення пошкоджених ділянок доріг в
наслідок проведення ремонтних робіт.
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Захід 4. Охорона навколишнього природного середовища
На виконання Розпорядження міського голови № 32-р від 01.03.2021 року
«Про організацію та проведення перевірки водних об'єктів та їх прибрежнозахисних смуг Вінницької міської 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
КП
«Муніципальна
варта»,
Держпродспоживслужби у Вінницькій обл., Державної Екологічної Інспекції у
Вінницькій обл., КП «Вінницьке шляхове управління» за звітний період було
обстежено 63 водних об’єкти.
На поліпшення стану атмосферного повітря протягом звітного періоду
відповідно до Розпорядження міського голови від 15.09.2021року за №151-р
«Про створення робочих груп по протидії спалювання відходів рослинного
походження та інших правопорушень на об’єктах благоустрою Вінницької
міської ТГ», при тісній взаємодії з КП «Муніципальна варта» керівниками ОСН
прийнято участь у 210 рейдових перевірок, складено 76 адміністративних
протоколи. В ході здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою
територій приватної забудови протягом звітного періоду головами комітетів
було надано громадянам 1367 приписів, з яких 1275 виконано. Одночасно
мешканцями отримано 67 дозволів на тимчасове погіршення благоустрою під
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час проведення будівельних робіт. Проводиться роз'яснювальна робота з
населенням щодо дотримання Правил благоустрою на території ВМТГ з питань
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;
екологічного стану малих річок та безіменних струмків.
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 78%. КП «Вінницязеленбуд»
закуплено відповідну техніку для проведення робіт з подріблення гілля. Роботи
розпочато з червня 2021р. Щорічно навесні та восени в мікрорайонах
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 звітного
періоду було визначено загальну кількість місць для прибираня - 83; керівниками
ОСН спільно з мешканцями прибрано - 73, Асоціацією проведено 10 суботників.
Зібрано та вивезено 410м3 випадкового сміття.
Захід 5. Зміцнення фізичної культури та спорту
Розвиток фізичної культури та спорту є невід’ємною частиною
гармонійного і повноцінного життя кожної людини. В приватному секторі
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 та стимулює громадську активність. Прикладом цього є
активна участь у голосуванні конкурсу «Бюджет громадських ініціатив».
Переможцями щорічного Конкурсу стали проєкти: «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 в мікрорайоні «Пирогово». Реалізацію
зазначених проєктів здійснюють коштами бюджету Вінницької міської ТГ.
Захід 6. Організація допомоги мешканцям приватного сектору
Виконуючи власні повноваження комітети самоорганізації населення
активно працюють у цьому напрямку. Особливу увагу вони приділяють людям
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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.
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, вереранських організацій, місцевими підприємцями
та спонсорами. За активної участі депутатів міської ради та уповноважених
міського голови проводяться заходи щодо їх привітань з нагоди державних свят
та ювілейних дат.
Виконуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 25.02.2021
року за №461 «Про організацію проведення звітно-виборчої компанії в органах
самоорганізації населення» Правлінням Асоціації було організовано
матеріально-технічне забезпечення проведення 283 зборів громадян та 20 звітновиборчих конференцій в мікрорайонах, створено належні умови для таємного
голосування по обранню голови, секретаря та членів квартального комітету,
затверджено Положення про квартальні комітети (комітети мікрорайонів).
Розуміючи високу відповідальність за наслідки роботи Асоціації
Правлінню вдалося сформувати здоровий дієздатний колектив, налагодити
ділові стосунки з виконавчими органами міської ради та депутатським корпусом,
відпрацювати довгострокові ефективні системи у вирішені господарських
питань та механізми їх реалізації.
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
18.11.2016року за № 494, опрацьовані.
Підсумовуючи вищевикладене 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.

Міський голова

С.Моргунов
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Додаток 2
до рішення міської ради
від 26.11.2021 № 678

Програма розвитку
органів самоорганізації населення
Вінницької міської територіальної
громади на 2022 – 2026 роки

Вінниця 2021 р.
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Програма розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської
територіальної громади на 2022–2026 роки
1. Паспорт Програми розвитку органів самоорганізації населення
Вінницької міської територіальної громади на 2022–2026 роки
(далі – Програма)
1

2

Дата, номер і назва
розпорядчого
документу про
розроблення програми
Ініціатор розроблення
програми

-

Асоціація органів самоорганізації населення м.Вінниці

3

Розробник програми

Асоціація органів самоорганізації населення м.Вінниці

4

Співрозробники
програми

Керівники органів самоорганізації населення (квартальні
комітети, комітети мікрорайонів) Вінницької міської
територіальної громади, мешканці

5

Відповідальний
виконавець програми

Асоціація органів самоорганізації населення м.Вінниці

6

7

8

9

Департамент комунального господарства та благоустрою,
Організації –
департамент міського господарства, КП «Муніципальна
співвиконавці програми
варта»
Створення
організаційно-правових,
матеріальнотехнічних умов для розширення участі населення у
вирішенні завдань соціально-економічного і культурного
Мета Програми
розвитку Вінницької міської ТГ, більш повного
задоволення потреб та інтересів жителів мікрорайонів
приватної забудови
Термін реалізації

2022-2026 роки

Зв’язок зі Стратегією
3.0 та КІРМ 2030 назва
стратегічного проєкту,
якщо такі є

Стратегія 3.0
Стратегічний пріоритет 2. Інтегрована громада: якісні та
доступні муніципальні послуги для всіх.
Ціль 2.4. Взаємодія та спільна відповідальність
громадянського суспільства та влади.
Стратегічний пріоритет 3. Муніципальні інвестиції
Ціль 3.3. Забезпечення доступу до якісної питної води.
Ціль 3.4. Централізований збір та очищення стоків.
Ціль 3.5. Вдосконалення системи поводження з
побутовими та промисловими відходами, зокрема
небезпечними.
Стратегічний пріоритет 6 «Пульсуюче місто»
Ціль 6.1. Центр міської культури сучасної України
Програма відповідає візіям КІРМ 2030 та стратегічним
цілям:
• Візія 3. Екологічне і зелене місто над річкою
Південний Буг, місто сталої мобільності
Стратегічна ціль 1. Поліпшення екологічного стану
міста.
• Візія 5. Місто сильної громади

9

10

Загальний обсяг
фінансування,
необхідного для
реалізації програми,
всього, грн

Стратегічна ціль 2. Розвиток громадянського суспільства.
Розвиток
громадянського
суспільства
шляхом
подальшого впровадження принципів партисипативної
демократії, комплексних заходів із підтримки інституцій
громадянського суспільства, правопросвітництва та
громадської освіти
• Галузь
життєдіяльності
міста
Громада
майбутнього: залучення громадян до ухвалення рішень,
адміністративні послуги, муніципальне управління,
безпека, цифровізація
Ціль 1. Забезпечити подальший розвиток громадянського
суспільства

56 099 300

в тому числі:

10.1

10.2
10.3
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-кошти бюджету
Вінницької міської
територіальної
громади, грн
-кошти державного
бюджету, грн
-кошти інших джерел
(дольова участь
мешканців), грн
Очікувані результати
виконання програми

56 099 300

Виконання заходів Програми дозволить підвищити
ефективність діяльності органів самоорганізації населення
Вінницької міської територіальної громади у 2022-2026
роках

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
2.1 Аналіз інформації та статистичних даних
На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого
значення набувають завдання підвищення добробуту населення, забезпечення
участі громад у вирішенні питань місцевого значення, задоволення соціальних,
культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм
відповідних послуг, участь територіальних мікрогромад у реалізації заходів
щодо соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій,
інших місцевих програм. Усі ці питання віднесені до завдань, що ставляться
перед органами самоорганізації населення.
Вирішення окремих питань місцевого значення через систему органів
самоорганізації населення, як локальних громад є одним із пріоритетних
напрямів політики розвитку громадянського суспільства.
Правовий
статус
ОСН
визначається
Конституцією
України
(частина 5 статті 140) та законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та «Про органи самоорганізації населення».
Станом на 01.10.2021 року у Вінницькій міській ТГ налічується 20 органів
самоорганізації населення, які легалізовані шляхом реєстрації та мають статус
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юридичної особи. До меж території мікрорайонів приватної забудови входять
23 924 будинковолодіння, в яких проживають понад 90 тисяч громадян. Процес
розвитку інституту органів самоорганізації населення в Вінницькій міській ТГ
триває і сьогодні. Згідно дислокації нараховується 850 вулиць, провулків,
проїздів, тупиків: із них каналізовано 254 (30%), забезпечено водопостачанням
430 (51%), заасфальтовано 227 (27%).
Розвиваючи інфраструктуру мікрорайонів приватної забудови мешканці
активно долучаються до програми співфінансування. Протягом 2021 року було
проведено 160 загальних зборів громадян, під час яких роз'яснено умови
дольової участі населення в проведенні капітального ремонту доріг, обрано
ініціативні групи. Станом на жовтень 2021 року згідно протоколів зборів
громадян до переліку об'єктів на першочерговий капітальний ремонт доріг на
умовах дольової участі включено 89 вулиць; будівництво мереж каналізування
та водопостачання -65 об’єктів.
Порівняльний аналіз виконання робіт з благоустрою у 2017-2021 роках
№
п/п

рік

Кількість
вулиць

1
2
3
4
5

2017
2018
2019
2020
2021
Всього:

14 вулиць
7 вулиць
7 вулиць
0*
8 вулиць
36 вулиць

1
2
3
4
5

2017
2018
2019
2020
2021
Всього:

5 вулиць
5 вулиць
3 вулиці
0*
0
13 вулиць

№
Рік
п/п
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
Всього:

Кількість
вулиць
37 вулиць
30 вулиць
20 вулиць
9 вулиць
9 вулиць
105 вулиць

Сума (грн.)
коштів
мешканців
Каналізування
2 112 700
1 054 700
1 026 000
0
1 553 306
5 746 706
Водопостачання
880 600
730 000
200 000
0
0
1 810 600
Асфальтування
Сума коштів
мешканців
2 273 000
1 700 200
1 507 800
1 409 345
1 331 200
8 221 545

Кількість
будинків

Довжина
(м)

375
204
163
0
197
939

4 631
2 760
3 676
0
2 697
13 764

144
184
75
0
0
403

3 672
2 192
820
0
0
6 684

Сума коштів міського
бюджету
12 796 673
16 328 300
13 732 577
10 040 836
10 989 000
63 887 386

* - у 2020 році у зв’язку введенням карантинних заходів кошти на фінансування
програми по будівництво мереж каналізування не виділялись.

Внаслідок проведеного аналізу за період 2017 – 2021 роки, незважаючи на
проведену роботу з каналізування, водопостачання та асфальтування за участю
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мешканців Вінницької міської територіальної громади, спостерігається динаміка
зменшення виконання робіт з питань благоустрою.
Натомість, з огляду просторових перетворень Вінницької міської
територіальної громади, зокрема розширення меж, потреби у вирішенні
соціально-економічного та культурного розвитку Вінницької міської ТГ лише
зростають, що вимагає залучення певних фінансових ресурсів та об’єднання
зусиль місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, органів
самоорганізації населення та мешканців Вінницької міської територіальної
громади.
Таким чином, питання сприяння розвитку органів самоорганізації
населення та розбудови громад є актуальним у зв’язку із наявними викликами:
•
обмеженість ресурсного потенціалу громади щодо утримання
та розбудови мікрорайонів приватної забудови;
•
незадовільний екологічний стан малих річок та безіменних
струмків;
•
недостатньо розвинений рівень залученості щодо належного
утримання та своєчасного ремонту об’єктів благоустрою та прилеглих
територій;
•
з метою надання якісних соціальних та адміністративних
послуг потребують поліпшення умов місця для прийому громадян.
Для успішного вирішення зазначених проблемних питань, необхідно
забезпечити виконання комплексу заходів направлених на:
- створення на місцевому рівні ефективної системи забезпечення
мешканців територіальної громади необхідними соціальними
інструментами для більш повного задоволення потреб та інтересів
місцевого значення;
- організацію участі мешканців приватного сектору на добровільних
засадах у здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха,
будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів
загального
користування
із
дотриманням
встановленого
законодавством порядку проведення таких робіт;
- організацію на добровільних засадах участі населення
територіальної громади у здійсненні заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведення робіт з
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів,
вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих
і спортивних майданчиків;
- організацію залучення населення до обговорень найважливіших
питань соціально-економічного і культурного розвитку для підвищення
активності мешканців приватного сектору у вирішенні питань
місцевого значення;
- надання якісних адміністративних послуг та інформування
населення територіальної громади про діяльність органів
самоорганізації населення.
Таким чином, комплекс заходів Програми спрямований на вирішення
питань щодо задоволення потреб та інтересів жителів мікрорайонів приватної
забудови шляхом покращення надання соціальних та адміністративних послуг за
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місцем проживання, залучення мешканців до програм співфінансування, на
умовах дольової участі (будівництво мереж водопостачання та каналізування,
асфальтування вулиць) тощо.
Враховуючи сучасний стан розвитку системи органів самоорганізації
населення Вінницької міської ТГ, наявність реального потенціалу даного
інституту громадянського суспільства, важливість органів самоорганізації
населення для сталого розвитку громади, затвердження Програми є
необхідністю. Скоординована робота органів місцевого самоврядування
Вінницької міської ТГ, депутатів місцевої ради з органами самоорганізації
населення дадуть можливість більш повно і якісно вирішувати проблеми
населення.
Виконання Програми дозволить продовжувати підтримку системи органів
самоорганізації населення Вінницької міської ТГ, сприятиме підвищенню рівня
обізнаності жителів громади щодо діяльності органів самоорганізації населення,
підвищить ефективність діяльності існуючих ОСН й дозволить залучати кошти
та трудові ресурси жителів мікрорайонів приватної забудови для покращення
умов їх проживання.
2.2 Аналіз нормативно-правової бази
Програма розроблена з урахуванням вимог Конституції України,
Податкового та Бюджетного кодексів України, Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Програма узгоджена
із Стратегією 3.0, КІРМ 2030.
2.3 Опис успішних прикладів
У процесі формулювання напрямів із удосконалення нормативноправового регулювання діяльності органів самоорганізації населення і реалізації
їх потенціалу особливої уваги потребує зарубіжний досвід як країн з міцним
громадянським суспільством і правовою державою, так і країн, в яких
демократичні інститути тільки формуються.
Звертаючись до зарубіжного досвіду країн з давніми демократичними
традиціями необхідно відзначити, що у більшості з них, зокрема у Сполученому
Королівстві Великобританії та Північній Ірландії (далі – Сполученому
Королівстві), США, Швеції, Австралії та інших не існує такого механізму участі
громадян у вирішенні проблем територіальної громади як органи самоорганізації
населення. Самоорганізація громадян на місцевому рівні здійснюється через
інститути неприбуткового сектору, найбільш поширеними серед яких є: центри
місцевих співтовариств; сусідські співтовариства та сусідські трасти. Зазначені
інституції є благодійницькими та переважно функціонують у формі асоціацій і
трастів.
У країнах Білорусі та Польщі органи самоорганізації населення є
елементом системи місцевого самоврядування.
Беручи до уваги досвід Польщі, найбільш подібними за статусом до
органів самоорганізації населення є – «допоміжні органи», які привертають увагу
органів місцевого самоврядування до проблем жителів міст, ефективно
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використовують надані їм кошти та майно, забезпечують утримання та
організацію роботи бібліотек, клубів, гуртків, влаштовують подорожі та
конкурси для підлітків та молоді, видають власні журнали, на сторінках яких
висвітлюється робота відповідного допоміжного органу.
Досвід місцевої самоорганізації країн із сталими традиціями демократії,
демонструє наявність свободи дій неприбуткових організацій у вирішенні питань
місцевого значення. Сусідські трасти мають право займатися будь-яким видом
діяльності, що належить до благодійницьких, надаючи членам територіальної
мікрогромади послуги у різнорідних сферах.
Центри місцевих співтовариств створюються з метою задоволення потреб
членів відповідних територіальних мікрогромад та мають можливість швидко
реагувати на ці потреби, переходячи від одного виду благодійницької діяльності
до іншого. Часто для цього їм навіть не потрібно дотримуватися ніяких
формальностей (вносити зміни до статутних документів, отримувати дозволи від
муніципальних органів). Центрам місцевих співтовариств притаманні декілька
наступних функцій:
– функція надання послуг (в тому числі популяризація інновацій та
соціального підприємництва);
– функція розвитку співтовариств (в тому числі популяризація взаємної
допомоги та сприяння розвитку особистості);
– правозахисна функція (в тому числі через мобілізацію громадян на певні
політичні дії, об’єднання їх у групи тиску);
– функція надання ресурсів іншим інститутам добровільного сектору та
координації їхніх дій.
Важливість розвитку сусідських співтовариств як дієвої форми
демократичної самоорганізації громадян було визнано як в країнах Західної
Європи та США, так і в країнах Східної Європи. Сусідські співтовариства беруть
участь у вирішенні питань:
- захисту своєї території: протести проти розміщення на
території небажаних будинків, прокладання автомагістралей,
проблемних об’єктів, а останнім часом проти реконструкції
мікрорайонів, що фактично руйнують уклади життя;
- покращення
середовища
проживання: благоустрій
та
озеленення, освітлення, збереження середовища проживання при
реконструкції;
- дозвілля громадян;
- покращення соціальних послуг;
- боротьби з бідністю та деградацією мікрорайонів, створення
нових робочих місць, протидії вселенню небажаних груп мешканців та
покращення взаємодії між мешканцями;
- покращення іміджу території, підвищення її привабливості для
нових мешканців та інвесторів, адреса як показник соціального статусу
мешканців.
Ці проблеми є важливими для залучення мешканців до участі у місцевому
самоврядуванні не тільки країн Заходу, який мають багатий історичний досвід
становлення сусідських співтовариств, але й в посткомуністичних країнах,
особливо Угорщини, Словаччини та Польщі.
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Аналіз зарубіжної практики свідчить, що у країнах з розвинутою
локальною демократією громадяни реалізують своє право на участь у вирішенні
проблем місцевого значення через організації неприбуткового сектору, тому
різні форми місцевої самоорганізації не входять до системи муніципального
управління. У пострадянських країнах, з якими Україна має спільне історичне
минуле, за своїм правовим статусом органи місцевої самоорганізації населення є
елементом системи місцевого самоврядування та наближені до публічних
органів.
Запозичення практики США, Сполученого Королівства, Швеції та інших
держав з давніми демократичними традиціями виявляється можливим лише
вибірково. Досвід Білорусі та Польщі демонструє наявність більш жорсткого
контролю за діяльністю органів самоорганізації населення з боку місцевих рад.
У процесі розвитку місцевої самоорганізації громадян вартий втілення
досвід Сполученого Королівства щодо вироблення різних форм стратегічного
партнерства органів державної і місцевої влади та місцевих співтовариств у сфері
розвитку територіальних громад: укладення контрактів, делегування інститутам
громадянського суспільства повноважень щодо розв’язання проблем місцевого
значення, постачання товарів та послуг, програм залучення активної
громадськості для покращення благоустрою та місцевого середовища, захисту
інших прав.
Ефективними технологіями популяризації суспільно-корисної діяльності у
зарубіжних країнах залишаються потужна інформаційна допомога та фінансові
заохочення.
Серед міст обласного значення України місцеві програми розвитку ОСН
ухвалено у Вінниці, Запоріжжі, Києві, Луганську, Луцьку, Миколаєві, Одесі,
Черкасах, Сімферополі. Аналіз змісту зазначених програм дозволяє виокремити
такі особливості: широкий спектр напрямів підтримки ОСН; підвищення ролі
ОСН у вирішенні питань місцевого значення; визначення обсягів та напрямів
бюджетного фінансування місцевих програм; організація контролю за їх
виконанням.
Одним із заходів Програми м. Миколаїв стала розробка процедури
здійснення ОСН контролю якості надання житлово-комунальних послуг. У
Програмі м. Запоріжжя передбачається обов’язкова участь представників ОСН
та об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в обстеженні,
паспортизації житлового будинку для підготовки його до капітального ремонту,
а також в комісії при неякісному виконанні робіт або наданні послуг.
Сучасні діючі у Вінницькій міській ТГ органи самоорганізації населення
суттєво відрізняються від своїх попередників, які створювалися 20 років тому.
Значно вищими є їх інформованість, освітній рівень. Сьогодні, працюючи над
вирішенням багатьох питань органи самоорганізації населення успішно
співпрацюють з органами місцевого самоврядування, з громадськими
організаціями.
Створення у 2007 році Асоціації ОСН сприяло розвитку системи ОСН,
забезпечення їх законних прав та інтересів у сфері власної діяльності, зміцнення
їх матеріальної бази. Розширення обсягу повноважень за рахунок делегування
частини власних повноважень місцевої ради та її виконавчих органів є
визначальними напрямами сучасної політики місцевої влади у Вінницької
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міської територіальної громади в зазначеній сфері. З метою продовження роботи
щодо створення у Вінницькій міській ТГ організаційно-правових і матеріальнотехнічних умов для подальшого розширення участі населення територіальної
громади у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного
розвитку розроблена Програма розвитку органів самоорганізації населення в
Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.
Зазначений досвід роботи сприятиме консолідації зусиль ОСН з органами
місцевого самоврядування у вирішенні проблем членів територіальної громади
міста та забезпечення гідного рівня життя вінничан.
2.4 Визначення напряму
Згідно із Законом України «Про органи самоорганізації населення» (далі –
Закон) органи самоорганізації населення – це представницькі органи, що
створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села,
селища, міста або їх частин, для вирішення відповідних завдань.
Основними завданнями ОСН є:
- створення умов для участі громадян у вирішенні питань місцевого
значення в межах Конституції і законів України;
- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
громадян шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку
відповідної території, інших місцевих програм.
3. Мета Програми
Створення організаційно-правових, матеріально-технічних умов для
розширення участі населення у вирішенні завдань соціально-економічного і
культурного розвитку Вінницької міської ТГ, більш повного задоволення потреб
та інтересів жителів мікрорайонів приватної забудови.
4. Пріоритетні завдання Програми
1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів
самоорганізації населення.
2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед мешканців
мікрорайонів приватної забудови.
3. Благоустрій та охорона довкілля.
4. Господарська діяльність на територіях мікрорайонів приватної забудови.
5. Надання адміністративних послуг. Організація допомоги соціальновразливим верствам населення.
6. Розвиток механізмів взаємодії ОСН з органами місцевого самоврядування
та громадськими організаціями.
7. Організація та проведення свят, участь у культурному житті громади.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи
виконання Програми
Задля вирішення проблемних питань мешканців мікрорайонів приватної
забудови щодо покращення умов їх проживання, необхідно створити належні
умови розвитку органів самоорганізації населення.
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З метою сталого розвитку ОСН в Вінницькій міській ТГ забезпечуються
належне формування та реалізація місцевої політики в цій сфері, а саме:
- подальше удосконалення та розвиток нормативно-методичної,
інформаційної та матеріально-технічної бази, створення і забезпечення
діяльності в громаді ОСН;
- запровадження в практику найбільш ефективних механізмів взаємодії
ОСН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, які
впливають на розвиток громади;
- реалізація механізму наділення ОСН власними і делегованими
повноваженнями.
Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити врегулювання
питань щодо:
- надання достатнього обсягу фінансових ресурсів, які спрямовуються на
розвиток ОСН у Вінницькій міській ТГ;
- розвитку різновидів соціальних послуг, організації допомоги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям загиблих воїнів,
військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також
самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування; внесення пропозицій щодо таких питань органам місцевого
самоврядування;
- участі керівників ОСН у піклувальних радах з надання різних видів
допомоги незахищеним верствам населення Вінницької міської ТГ;
- забезпечення стимулювання активної діяльності комітетів органів
самоорганізації населення, керівного складу цих структур;
- залучення населення на добровільних, договірних засадах до здійснення
робіт з благоустрою на умовах дольової участі, озеленення та утримання в
належному стані територій, у межах яких здійснюють свою діяльність ОСН,
тощо.
Фінансування заходів Програми передбачається за рахунок коштів
бюджету Вінницької міської територіальної громади та інших джерел
фінансування, згідно з чинним законодавством.
Термін дії Програми – 2022-2026 роки.
6. Зв’язок із стратегічними документами розвитку Вінницької міської
територіальної громади, Вінницької області і держави
Програма відповідає стратегічним пріоритетам, цілям та проектам Стратегії
розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року (Стратегія
3.0), зокрема:
• Стратегічний пріоритет 2. Інтегрована громада: якісні та доступні
муніципальні послуги для всіх.
Ціль 2.4. Взаємодія та спільна відповідальність громадянського суспільства та
влади.
2.4.5. Підтримка організаційної спроможності та ініціатив інститутів
громадянського суспільства, сприяння комунікації між інститутами
громадянського суспільства з органами влади та підприємцями.
• Стратегічний пріоритет 3. Муніципальні інвестиції
Ціль 3.3. Забезпечення доступу до якісної питної води.
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3.3.2. Будівництво мереж водогону в мікрорайонах приватної забудови. У
громаді є чимала кількість відокремлених районів і вулиць, не під’єднаних до
централізованої мережі, проте є технічні можливості для їх підключення. Місто
із залученням мешканців таких районів і вулиць поетапно забезпечуватиме їм
доступ до питної води.
Ціль 3.4. Централізований збір та очищення стоків.
3.4.2. Каналізування приватного сектора. Громада у співпраці з місцевими
жителями розвиваватиме каналізаційну мережу у тих районах, де вона відсутня,
і під’єднуватиме їх до загальної системи.
Ціль 3.5. Вдосконалення системи поводження з побутовими та промисловими
відходами, зокрема небезпечними.
3.5.4. Організація системи вивезення побутових відходів.
• Стратегічний пріоритет 6 «Пульсуюче місто»
Ціль 6.1. Центр міської культури сучасної України.
Програма відповідає візіям КІРМ 2030 та стратегічним цілям:
• Візія 3. Екологічне і зелене місто над річкою Південний Буг, місто сталої
мобільності
Стратегічна ціль 1. Поліпшення екологічного стану міста.
• Візія 5. Місто сильної громади
Стратегічна ціль 2. Розвиток громадянського суспільства. Розвиток
громадянського суспільства шляхом подальшого впровадження принципів
партисипативної демократії, комплексних заходів із підтримки інституцій
громадянського суспільства, правопросвітництва та громадської освіти
2.1. Стимулювання розвитку інститутів громадянського суспільства:
удосконалення системи ресурсного забезпечення діяльності ІГС на території
міста, спрямованої на підтримку проектної діяльності та організаційного
розвитку ІГС, що дасть можливість розвинути компетентності у напрямках
їхньої діяльності, сформувати спроможності, необхідні для сталого та
послідовного виконання ІГС своїх завдань, підвищити якість послуг, які
надають ІГС, якісніше задовольняти потреби жителів міста; підтримка розвитку
та становлення органів самоорганізації населення, ОСББ, громадських,
благодійних організацій і фондів, громадських ресурсних центрів та агенцій
розвитку
• Галузь життєдіяльності міста Громада майбутнього: залучення громадян
до ухвалення рішень, адміністративні послуги, муніципальне управління,
безпека, цифровізація.
Ціль 1. Забезпечити подальший розвиток громадянського суспільства.
1.1. Розвиток партисипативної демократії (демократія участі, яка передбачає
постійну взаємодію влади з громадою).
1.2. Створення сприятливих умов для активізації громадянського суспільства.
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7. Напрями діяльності і заходи Програми органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної
громади на 2022 – 2026 роки
Напрями діяльності і заходи/проекти програми

№

1
1

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Фінансове та
матеріальнотехнічне
забезпечення
діяльності
органів
самоорганізац
ії населення

Перелік заходів/
проектів програми

3

1.1 Утримання
квартальних комітетів
та комітетів
мікрорайонів
включаючи виплату
заробітної плати
штатним працівникам
(головам та
секретарям
квартальних комітетів
та комітетів
мікрорайонів),
нарахування на
заробітну плату,
придбання предметів,
матеріалів,
обладнання та
інвентарю, оплату
комунальних та

Термін
виконанн
я заходу/
проекту, з
розбивко
ю по
роках
4

2022-2026
роки

Орієнтовні обсяги фінансування
Виконавці

5

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

Джерела
фінансування

6
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

За роками виконання, тис. грн

Всього,
тис. грн

2025

Очікуваний
результат

2022

2023

2024

2026

7
44796.3

8
7380.0

9
8102.0

10
8732.2

11
9799.9

12
10782.2

13

32784.5

5400.0

5940.0

6354.0

7184.4

7906.1

Забезпечення
належних
умов
функціонуван
ня органів
самоорганіза
ції населення
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№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів/
проектів програми

інших послуг,
придбання
обладнання та
предметів
довгострокового
користування,
капітальний,
поточний ремонт
займаних приміщень
та інші видатки
1.2 Утримання
Асоціації органів
самоорганізації
населення м. Вінниці
включаючи заробітну
плату штатних
працівників
нарахування на
заробітну плату,
придбання предметів,
матеріалів, паливномастильних
матеріалів,
обладнання та
інвентарю, оплату
комунальних та
інших послуг,
придбання
обладнання та
предметів
довгострокового

Термін
виконанн
я заходу/
проекту, з
розбивко
ю по
роках

2022-2026
роки

Орієнтовні обсяги фінансування
Виконавці

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

Джерела
фінансування

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

За роками виконання, тис. грн

Всього,
тис. грн

12011.8

2022

2023

2024

1980.0

2162.0

2378.2

2025

2615.5

Очікуваний
результат
2026

2876.1

Забезпечення
належних
умов
функціонуван
ня Асоціації
ОСН та
органів
самоорганіза
ції населення
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№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

2.

Проведення
інформаційнопросвітницьки
х заходів серед
мешканців
мікрорайонів
приватної
забудови

3

Благоустрій
та охорона
довкілля

Перелік заходів/
проектів програми

користування,
капітальний ремонт
займаних приміщень
та інші видатки
Виготовлення засобів
(друкованих або
тиражованих
інформаційних
матеріалів) для
інформування
мешканців щодо
діяльності органів
самоорганізації
населення

Термін
виконанн
я заходу/
проекту, з
розбивко
ю по
роках

2022-2026
роки

Орієнтовні обсяги фінансування
Виконавці

Джерела
фінансування

За роками виконання, тис. грн

Всього,
тис. грн
2022

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

2023

2024

2025

Очікуваний
результат
2026

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

245.0

43.0

46.0

49.0

52.0

55.0

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

3175.0

520.0

572.2

629.2

692.2

761.4

Проведення
роз’яснюваль
ної роботи з
мешканцями
мікрорайонів
приватної
забудови

21

№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів/
проектів програми

3.1 Координація
зусиль між
мешканцями та
органами виконавчої
влади щодо
впровадження
реалізації проєктів по
благоустрою
(каналізування,
водопостачання та
асфальтування) на
умовах дольової
участі мешканців
3.2 Здійснення
заходів з охорони
довкілля: озеленення,
знесення аварійних
дерев, покіс трави та
утримання в
належному стані
територій ОСН
3.3 Участь органів
самоорганізації
населення в робочих
групах по контролю
за дотриманням
населенням
приватного сектору
Правил благоустрою
ВМТГ

Термін
виконанн
я заходу/
проекту, з
розбивко
ю по
роках
2022-2026
роки

Орієнтовні обсяги фінансування
Виконавці

Джерела
фінансування

За роками виконання, тис. грн

Всього,
тис. грн
2022

2023

2024

Очікуваний
результат

2025

2026

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів,
мешканці
громади

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Покращення
умов
проживання
мешканців
мікрорайонів
приватної
забудови

2022-2026
роки

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

2872.7

470.5

517.7

569.3

626.3

688.9

Поліпшення
санітарного
стану
територій
мікрорайонів
приватної
забудови

2022-2026
роки

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Збереження
природи та
покращення
екологічного
стану
довкілля
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№

4.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Господарська
діяльність на
територіях
мікрорайонів
приватної
забудови

Перелік заходів/
проектів програми

3.4 Придбання
матеріалів для
облаштування
спортивних та
дитячих майданчиків,
які знаходяться на
балансі ОСН та їх
утримання в
належному
технічному стані

Термін
виконанн
я заходу/
проекту, з
розбивко
ю по
роках
2022-2026
роки

Орієнтовні обсяги фінансування
Виконавці

Джерела
фінансування

За роками виконання, тис. грн

Всього,
тис. грн
2022

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

4.1 Поточний ремонт
(доріг, тротуарів,
криниць загального
користування) та
інше

2022-2026
роки

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

4.2 Виготовлення
показників вулиць,
провулків, проїздів

2022-2026
роки

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

2023

2024

2025

Очікуваний
результат
2026

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

302.3

49.5

54.5

59.9

65.9

72.5

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади
Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

7883.0

1311.0

1432.0

1564.2

1708.8

1867.0

7730.3

1286.0

1404.5

1533.9

1675.5

1830.4

Бюджет
Вінницької
міської
територіальної
громади

152.7

25.0

27.5

30.3

33.3

36.6

Утримання в
належному
технічному та
естетичному
стані дитячоспортивних
майданчиків

Поліпшення
стану доріг,
тротуарів,
якості питної
води в
мікрорайонах
приватної
забудови
Впорядкуван
ня адресної
системи
Вінницької
міської ТГ
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№

5.

6.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Надання
адміністратив
них послуг.
Організація
допомоги
соціальновразливим
верствам
населення

Розвиток
механізмів
взаємодії ОСН
з органами
місцевого
самоврядуван
ня та
громадськими
організаціями

Перелік заходів/
проектів програми

5.1 Здійснення
щоденного прийому
громадян, розгляд їх
скарг і звернень

5.2 Співпраця з
громадськими
організаціями з
питань організації
допомоги громадянам
похилого віку,
інвалідам, сім’ям
загиблих воїнам та
іншим пільговим
категоріям населення

Термін
виконанн
я заходу/
проекту, з
розбивко
ю по
роках
2022-2026
роки

2022-2026
роки

Орієнтовні обсяги фінансування
Виконавці

Джерела
фінансування

За роками виконання, тис. грн

Всього,
тис. грн
2022

2023

2024

Очікуваний
результат

2025

2026

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Надання
адміністратив
них послуг
жителям
мікрорайонів
приватної
забудови
Вінницької
міської ТГ
Надання
допомоги
особам
похилого
віку,
інвалідам,
сім’ям
загиблих
воїнів та
іншим
пільговим
категоріям
населення
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№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів/
проектів програми

6.1 Забезпечення
участі ОСН у
вирішенні
проблемних питань
мікрорайонів
приватної забудови
6.2 Надання звітної
інформації щодо
реалізації власних та
делегованих
повноважень ОСН

7.

Організація та
проведення
свят, участь у
культурному
житті громади

Всього за Програмою

Забезпечення
інформування та
участі громадян у
культурно-масових
заходах, сприяння їх
організації

Термін
виконанн
я заходу/
проекту, з
розбивко
ю по
роках
2022-2026
роки

2022-2026
роки

2022-2026
роки

Орієнтовні обсяги фінансування
Виконавці

Джерела
фінансування

За роками виконання, тис. грн

Всього,
тис. грн
2022

2023

2024

Очікуваний
результат

2025

2026

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів
Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Залучення
мешканців до
вирішення
проблем
мікрорайонів

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Підвищення
якості
виконання
ОСН власних
та
делегованих
повноважень

Асоціація
ОСН,
квартальні
комітети та
комітети
мікрорайонів

Не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

-

Сприяння
залученню
мешканців в
культурнопросвітницьк
их заходах

56099.3

9254.0

10152.2

10974.6

12252.9

13465.6
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8. Наскрізні теми в контексті КІРМ 2030
Наскрізні теми
Приоритизація наскрізної теми

Заходи

Очікувальні результати

1. Доступ до чистої питної води.
2. Поводження з відходами.
Доступ до чистої питної води. Постачання
якісної питної води апріорі не можливе за
ситуації, коли окремі райони міста частково
або взагалі не підключені до каналізації.
Постачання якісної питної води має свій
колообіг (каналізація-річка-водоканал-кранвода у склянці-каналізація), і каналізування
є початком і водночас завершальним етапом
цього колообігу.
Поводження з відходами – це базова
послуга якою має забезпечувати місто своїх
жителів. Питання поводження з відходами
безпосередньо впливає на міську екологію,
адже безпечне навколишнє середовище не
можливе без комплексного підходу до
утилізації та переробки відходів
Координація зусиль між мешканцями та
виконавчими органами влади щодо
здійснення заходів з розвитку (будівництва)
та утримання інфраструктурних об’єктів, а
саме: мереж водопостачання, каналізування,
асфальтування на території діяльності
органів самоорганізації населення на
умовах дольової участі мешканців
квартальних комітетів «Добробут»,
«Набережний-1», «Малі Хутори-Центр»,
«Поділля», «Корея» та інші.
Залучення населення до здійснення заходів
з охорони довкілля, озеленення та
утримання в належному стані територій
ОСН
Покращення якості питної води, зменшення
забруднення поверхневих водойм
неочищеними стічними водами, збереження
водного фонду.
Покращення санітарно-екологічного стану
довкілля, вирішення основних питань
поводження з відходами,

9. Просторовий вимір
Програма буде реалізована на території квартальних комітетів та комітетів
мікрорайонів Вінницької міської ТГ.
Програму розроблено з урахуванням подальшої інтеграції заходів і
проєктів у веб-платформу міських даних.
10. Система управління та контролю за ходом виконання програми
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Контроль виконання заходів Програми здійснюють постійні комісії
Вінницької міської ради: з питань законності, депутатської діяльності і етики та
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвиту.
Координацію та виконання заходів Програми здійснює Асоціація ОСН із
залученням органів місцевого самоврядування, комунальних установ Вінницької
міської ради, підприємств та організацій, органів самоорганізації населення,
необхідних для реалізації заходів Програми.
У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим
порядком за процедурою внесення змін до місцевих нормативних актів.
Щорічно у термін до 15 квітня року, що настає за звітним, відповідальний
виконавець Програми надає департаменту економіки і інвестицій Вінницької
міської ради інформацію про виконання Програми (згідно з формами,
передбаченими додатками Порядку розробки, виконання і моніторингу цільових
програм (рішення виконавчого комітету від 21.05.2020р. № 1009, зі змінами).
Звіт про виконання Програми щорічно виноситься на розгляд виконавчого
комітету міської ради з подальшим схваленням міською радою.
11. Показники моніторингу Програми розвитку ОСН Вінницької міської ТГ
2022 – 2026 роки
Ключові показники Програми розвитку ОСН ВМТГ на 2022 – 2026 роки
№
з/
п

1

2

Назва показника

Будівництво мереж
каналізування в
мікрорайонах
приватної
забудови: за
дольовою участю
мешканців
- кількість
будинків які
мають
можливість
до
підключення
Будівництво мереж
водопостачання в
мікрорайонах
приватної
забудови:
-кількість будинків
які мають
можливість до
підключення

Одиниця
виміру

Вихідне
значення
показника
(2021 рік)

м

Прогнозні показники, по роках

2022

2023

2024

2025

2026

2 697

2500

3000

3200

3300

3500

одиниць

197

200

220

240

260

280

м

0

1500

1500

1500

1500

1500

одиниць

0

150

150

150

150

150
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3

4

Площа
капітального
ремонту доріг на
територіях
мікрорайонів
приватної забудови
Поточний ремонт
доріг, тротуарів:
-обсяги витрачених
коштів
- площа

5

Знесення
аварійних дерев та
кущів:
- обсяги
витрачених коштів
- кількість

6

7

Поточний ремонт
криниць загального
користування та
утримання їх в
належному
санітарному стані:
-обсяги витрачених
коштів
-кількість
Кількість наданих
адміністративних
послуг жителям
квартальних
комітетів та
комітетів
мікрорайонів

Міський голова

м2

14710

15000

15000

15000

15000

15000

грн

477974

1025800

1100000

1 200000

1300000

1300000

м2

1540

2560

2500

2500

2500

2500

грн

153920

160000

170000

180000

190000

190000

одиниць

92

91

90

90

90

95

грн

185700

80000

90000

100000

110000

120000

одиниць

50
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30

30

35

одиниць

14922

19300

19500

19700

19900

40

20000

С.Моргунов
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Асоціація органів самоорганізації населення м.Вінниці
Панчук Наталя Володимирівна
Голова Асоціації
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