
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.06.2022 № 1072            23 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

 

Про звіт старости Стадницького   

старостинського округу за 2021 рік   

  

  

 

 

 

Заслухавши звіт старости Стадницького старостинського округу за 2021 рік, 

відповідно до рішення міської ради від 20.11.2020 року №7 «Про затвердження 

Положення про старосту», зі змінами, керуючись статтею 541, пунктом 11 статті 

26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада   

  

В И Р І Ш И Л А  
  

1. Звіт старости Стадницького старостинського округу за 2021 рік взяти до 

відома (додається).   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (С. Василюк). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова             Сергій МОРГУНОВ 

               

 

 

 

 



         Додаток 

         до рішення міської ради  

         від 24.06.2022 № 1072 

  

  

Звіт  

старости Стадницького старостинського округу за 2021 рік 

  

В умовах дії нового адміністративно-територіального устрою в Україні, з 

метою впровадження стратегії сучасних підходів і технологій, для покращення 

життя та надання нових можливостей, для  задоволення потреб і самореалізації 

мешканців суміжних з містом громад, 20.11.2020р., на 1-й установчій сесії 

Вінницької міської ради 8-го скликання одноголосно  були ухвалені рішення: «Про 

утворення старостинських округів», «Про Положення про старосту Вінницької 

міської територіальної громади», «Про затвердження старост», «Про початок 

процедури реорганізації сільських рад».  

Розпочався процес трансформації у міську територіальну громаду- «Велику 

Вінницю» Стадницький старостинський округ ВМТГ з центром в селі Стадниця, 

утворений з метою забезпечення представництва інтересів жителів чотирьох 

населених пунктів (Стадниця, Гавришівка, Малі Крушлинці, Великі Крушлинці) 

старостою.  

Основним завданням, рахую вирішення складних нетипових проблемних 

питань громади, необхідність тісного контакту з мешканцями, знаходження 

нестандартних рішень, залучення інвестицій, ведення складних проєктів, реалізація 

яких має принести значну користь для жителів.  

Головною метою є досягнення задоволення життєвих потреб і самореалізації 

мешканців старостинського округу в форматі якісного – нового життя вінничан.  

  Пропоную інформаційну довідку округу:  

Площа старостинського округу складає 106,12км2 та є одним з найбільших у 

Вінницькій області.  

Чисельність населення зареєстрованого станом на 01.01.2021р. складає 5,232 

тис. осіб, у тому числі дітей: дошкільного віку – 254; шкільного віку – 671.  

  

В розрізі населених пунктів (осіб):  

Стадниця – 1362;  

Гавришівка – 1587;  

Малі Крушлинці – 1526;  

Великі Крушлинці – 757.  

Соціальна інфраструктура старостинського округу представлена:  

- заклади освіти: гімназії – 2; ліцеї – 2;  

- заклади дошкільної освіти – 3;  

- заклади культури – 4;  

- заклади культури ВМЦБС – 4;  

- амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1 – 3;  

- Гавришівська філія амбулаторії № 1 КМП «ЦПМСД №1 м. Вінниця» - 1.  



На території Стадницького СО діє стратегічно важливий об’єкт- аеропорт, що 

є комунальним підприємством ВМР. КП «Єковін» обслуговує ПТПВ, який 

розташований за межами населеного пункту Стадниця.  

Високо розвинута аграрна галузь. Веденням товарного 

сільськогосподарського виробництва займаються: ТОВ «Ольга», ТОВ «Наші 

лани», СТОВ «Малі Крушлинці», ПП «Агро-Крушлинці», велика кількість 

фермерських господарств.  

Переробкою сільськогосподарської продукції, а саме, виробництвом  

високоякісного борошна займається ТОВ «Зерносвіт».  

  Результативно працюють і інші підприємства різних форм власності.  

  

 Офіс старости розташований в с. Стадниця.    

За звітний період старостатом було проведено прийом 2375 громадян, яким 

надано наступні послуги, а саме:   

- довідки - 1132;  

- нотаріальні дії – 511 (доручення - 252; заповіти - 51; заяви на 

успадкування -204); - консультації - 734;  

- прийнято та передано від жителів СО заяв адресованих органам 

місцевого самоврядування ТГ та їх посадовим особам – 37;  

- прийняли участь в організації та проведенні зборів громадян – 7;  

У зв’язку з ліквідацією установ (колишніх сільських рад) в архівний відділ 

Вінницької РДА на постійне зберігання передано 572 справи.  

З метою покращення та надання якісних адміністративних послуг для споживачів 

створені та ефективно працюють чотири Центри обслуговування громадян, в яких 

розміщені віддалені робочі місця працівників ЦАП «Прозорий офіс». На 

віддалених робочих місцях надані наступні адміністративні послуги:   

 Департамент адміністративних послуг ВМР  

  

№  

п/п 

Назва послуги Нечипорук Л.П. Поліщук О.С. Разом 

 ЄМалятко  8  6  14  

 Реєстрація місця 

проживання  

90  127  217  

 Реєстрація  з одночасним 

зняттям  

48  56  104  

 Зняття з реєстрації місця 

проживання   

114  116  230  

 Довідки  107  127  234  

 Повідомлення  23  18  41  

 Довідки про реєстрацію  1444  899  2343  



 Затвердження технічної 

документації з землеустрою 

та отримання дозволу на 

розробку проєкту 

землеустрою щодо 

відведення земельних 

ділянок  

12  32  44  

 Подання декларацій у сфері 

будівництва (ДБК)  

6  10  16  

 
Консультацій,  звірка 

оригіналів  документів  з 

реєстром та ін.  

608  612  1220  

 Оформлено анкет на 

виготовлення 

муніципальних карток, 

видача карток  

62  59  121  

 Всього      4584  

        

  Департамент соціальної політики  

  

  Стадниця М.Крушлинці Гавришівка В.Крушлинці 

Мун. доплата  70  117  25    

ДСД  51  74  36  14  

ДСД (перерах.)  4  11  12    

Субсидія  103  133  115  131  

Субсидія (перерах.)  9  9  6  1  

Консультація  186  153  228  84  

Всього  423  497  422  230  

Всього по СО  1572   

  

 З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку ВМТГ, 

врахування та збалансування інтересів мешканців населених пунктів, що увійшли 

до ВМТГ, у тому числі Стадницький СО, затверджено Стратегію розвитку ВМТГ 

до 2030 року – Стратегію 3.0, яка спрямовує на впровадження сучасних підходів і 

технологій для реалізації амбітних планів у відповідності до чітко визначених 

пріоритетів.  

  

Пріоритет № 1. Цифровізація муніципального простору. 
Здійснюється планомірне перетворення аналогових процесів на такі, що 

засновані на автоматизованих та оптимізованих системах і базуються на цифрових 

даних, передбачається розбудова цифрової інфраструктури. Мешканці округу 

переходять до повноцінного впровадження Концепції Smart Citi.  

 Як зазначено вище, створено та працюють Центри обслуговування громадян.   



КП «Вінницякартсервіс» для мешканців округу виготовило 121 муніципальну 

картку Вінничанина.  

 В центрі Стадниці встановлено сучасний спортивний майданчик. Завдяки 

використанню QR-коду та онлайн платформи, кожний бажаючий може 

тренуватися разом із відомими особистостями.  

  

Пріоритет № 2. Інтегрована громада та доступні муніципальні послуги  

для всіх.  
 Завдяки підтримці міського голови, депутатського корпусу міської ради, 

медичні заклади були забезпечені всім необхідним для протидії пандемії COVID 

-19.  

Вперше мешканці Стадницького СО взяли участь у конкурсі «Бюджет 

громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади»:  

Великий проєкт – переможець «Спортивно – ігровий комплекс «Драйв» на 

території КЗ «Великокрушлинецької гімназії» буде реалізований в                                           

с. В. Крушлинці, обсяг капітальних вкладень 902,00тис.грн. Також проєктом - 

переможцем став проєкт «Бібліотека згуртовує громаду», який буде реалізований в 

кожному населеному пункті округу. І ще один проєкт- переможець «Пікнік-

майданчик біля озера – сімейний відпочинок у передмісті Вінниці» буде 

реалізований в с. Стадниця, поруч з об’єктом водного фонду «Яр».  

Придбано пароконвектомати в заклади дошкільної освіти сіл: Стадниця, 

Гавришівка, Малі Крушлинці.  

На високому рівні проводились культурні заходи присвячені до «Дня захисту 

дітей», «Дня молоді», «Дня Конституції», «Дня незалежності» та інші.  

  

Пріоритет № 3. Муніципальні інвестиції.  
 Виконано «Нове будівництво мережі водопроводу в с.Стадниця від 

свердловини № 1 до свердловини № 2 (в т.ч. проєктні роботи) – 2,1км. Обсяг 

видатків склав 2,2 млн. грн.  

 Проведено реконструкцію діючої свердловини по вул. Шевченка,2 в с. 

Гавришівка, обсяг видатків 275,00тис.грн.  

Здійснено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах: 

Стадниця (обсяг видатків 318,567тис.грн., рівень готовності 79,9 %), Гавришівка  

(обсяг видатків 216,834тис.грн., рівень готовності 79,9%).  

  Доступна і якісна спортивна інфраструктура для фізичної активності та 

спорту є невід’ємною складовою здорового способу життя.  

   Завдяки міському голові та голові спортивного комітету ВМР в с.Стадниці 

збудовано сучасний спортивний майданчик.  

 19 серпня 2021 року на території КЗ «Стадницька гімназія» до дня 30 річниці 

Незалежності України відбулись показові виступи семи спортивних шкіл м. 

Вінниця. Спортивний захід такого масштабу, за участю спортсменів високого рівня 

у великій кількості, в історії Стадниці відбувся вперше.  

 Велика подяка за чудову організацію заходу голові спортивного комітету 

ВМР Сергію Краєвському.  

 На відповідному етапі реалізації знаходиться проєкт «Поліцейський офіцер 

громади». Офіцер постійно несе службу. Під поліцейську станцію проводиться 



реконструкція частини адміністративної будівлі колишньої сільської ради по вул. 

Гагаріна,16 с. Гавришівка.  

МКУП «Міськсвітло» відновило роботу ліхтарів зовнішнього освітлення: в 

Стадниці – 77 од., в Гавришівка – 16 од.  

Завдяки сприянню департаменту комунального господарства та благоустрою 

здійснено поточний ремонт білощебеневого покриття в населених пунктах: 

Стадниця – 3км, Гавришівка – 3км.  

  

Пріоритет № 4 Зелена економіка та смартспеціалізація.  

Економічне зростання та підвищення добробуту людей досягається зі значним 

зменшенням екологічних ризиків, ефективністю використання ресурсів.  

 В межах округу 3 малих фермерських господарства зорієнтували свою 

діяльність на виробництво органічної продукції.  

  Великі сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Ольга», ТОВ «Наші лани», 

постійно удосконалюють новітні системи землеробства на основі сучасних 

наукових досліджень, застосовують нові технології обробки землі задля 

раціонального використання і збереження земельного фонду.  

  

Пріоритет № 5. Доступне, безпечне та екологічно чисте середовище.  

Велику увагу приділено благоустрою населених пунктів, а саме:   

- працівниками старостату спільно з активними мешканцями ліквідовано 

стихійних сміттєзвалищ – 21;  

- в рамках місячника благоустрою висаджено 77 од. багаторічних насаджень в 

с. Малі Крушлинці;  

- в трьох населених пунктах налагоджено та проведено централізований збір 

ТПВ, кількість 31;  

- проведено санітарну обрізку дерев у кількості 115 од.;  

- спільно з МКП «ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД» проведено обкошування зелених зон 

– 35,00 тис.м.кв.;  

- спільно з КП «КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» провели 

упорядкування території діючих кладовищ – 7 од.;  

- здійснено покраску бордюр 5,5 км та об’єктів благоустрою – 15 од.  

Крім вищезазначеного також проведено ямковий ремонт асфальтного 

покриття в Стадниці – 3 км (193 м2), в Малих Крушлинцях – 1 км (101 м2).  

Було збудовано свердловину з водопостачання № 2 по вул. Молодіжній в с. 

Великі Крушлинці.  

  Здійснено заміну покриття куполів храму святого Димитрія Солунського по 

вул. Шкільна с.Стадниця.  

Започатковано проведення опитування громадської думки працівниками 

адміністративної групи старостинського округу.  

 

  

 

 

Міський голова            Сергій МОРГУНОВ 

 



 

Стадницький старостинський округ 

Яклюшин Владислав Володимирович 

Староста  

 

 


