
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.02.2023 № 1461          30 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

 

Про звіт старости Деснянського 

старостинського округу за 2022 рік 

 

          

 

Заслухавши звіт старости Деснянського старостинського округу за 2022 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 Деснянського старостинського округу за 2022 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 24.02.2023 № 1461 

 

Звіт старости Деснянського 

старостинського округу за 2022 рік 

 

Селище міського типу Десна у складі Вінницької міської територіальної 

громади чотири роки. За цей період селище змінилось, адже отримало можливість 

зростати і розвиватись реалізовуючи нові стратегічні плани і цілі. 

Десять місяців цього року йде повномасштабна війна, яку розпочала росія 

проти України і українців, проти всього цивілізованого світу, проти людяності, 

демократії і свободи. Початок 2022 року змінив всі стратегічні плани та цілі 

Деснянського старостинського округу як всієї громади так і всієї країни. 

Найпершим завданням для нас було втримання порядку у функціонуванні 

старостинського округу, зниження напруги в селищі та тривоги у наших 

мешканців. Селище згуртувалося. За координацією Вінницької міської ради був 

створений центр з охорони громадського порядку. Організовано роботу 36 

цілодобових патрульно-постових груп. Всі сили були направленні на будівництво 

блокпостів, перекриття в’їздів та виїздів в селище. Для допомоги 

військовослужбовцям Збройних Сил України, та військовослужбовцям -  жителям 

селища, внутрішньо переміщеним особам, жителям на території яких ведуться 

бойові дії, мешканцям громади кризових категорій створено гуманітарний штаб. 

Зібрано  більше 200  комплектів постільної білизни, матраців,  спальних 

мішків, ковдр, подушок, теплих речей, продуктів харчування. 

При поїздці в зону бойових дій передано пасхи, в осінній час – овочі. 

Закуплено: бронежилети – 12, рації – 4, рюкзаки, військові комплекти одягу. 

Все закуплене передано військовослужбовцям ЗСУ із числа жителів селища. 

Надавались кошти пораненим односельцям. 

Мешканцями громади та працівниками КЗ «Деснянський заклад дошкільної 

освіти  Вінницької міської ради» виготовлено та передано ЗСУ захисні сітки в 

кількості – 12, виготовлялись та продовжують виготовлятись окопні свічки які 

відправляються на Харківщину. 

Безперебійно працювало місцеве підприємство ТОВ «Вінницький комбінат 

хлібопродуктів №2» яке забезпечує країну одним із найважливіших і вкрай 

необхідним продуктом харчування – борошном. Благодійно підприємство для 

потреб ЗСУ та ВПО виділило – 11,2 т. борошна та передало 2 автомобілі 

RENAULT DUSTER (рено дастер). 

Незважаючи на повномасштабну війну селище повноцінно розвивається. 

Площа старостинського округу становить 627 200 м2. На цій площі 

розташоване велике підприємство ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів 

№2», ПП «Ранок», три оптових склади – один із них з реалізації комбікормової 

продукції, майстерня по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів,  три 

магазини, відділення «Нова пошта», перукарня, багатоквартирні будинки – 413 

квартир та індивідуальний сектор селища на 240 будинковолодінь. 



Соціальна інфраструктура округу: 
- комунальний заклад «Деснянський заклад дошкільної освіти Вінницької 

міської ради» з кількістю вихованців – 47; 

- амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує – 1110 

пацієнтів, щоденний прийом лікаря 25-30 чоловік. 

- бібліотека- філія, що налічує 855 читачів. 

Населення Деснянського старостинського округу  - 1632 особи, з них: 

- дітей до 14 років – 180 

- доросле населення – 781 

- пенсіонери – 630 

- ВПО - 41 

У 2018 році в селищі було створено старостинський округ з офісом старости, 

центром обслуговуванням громадян, та віддаленими робочими місцями. 

Працівниками округу надано більше 1142 послуги з яких: 

довідок – 162, податкових оголошень - 180 

особистий прийом старости - 800 громадян. 

Спеціалістами ЦНАП  «Прозорого офіс» які працюють віддалено на базі 

центру обслуговування громадян надано 141 послуга по соцспрямуванню,  

департаментом земельних ресурсів - 32 послуги. 

Адміністратором ЦНАП «Прозорий офіс» - 6713 послуг. Це при тому що 

віддаленні робочі місця були обмежені в роботі. Хочеться наголосити що в 

звітному році працівники центру обслуговування громадян, працівники 

старостинського округу здобували нові знання шляхом онлайн курсів та 

тестування в єдиному порталі державних послуг «Дія».  

    Всю свою роботу проводили згідно трьох напрямків: 

- «Безпека мешканців та соціальний захист»; 

- «Порядок та розвиток округу»; 

- «Розвиток інфраструктури селища». 

 

Безпека мешканців та соціальний захист 

Громада навчалась жити в умовах повномасштабної агресії, як було 

наголошено вище. Активно за весь період працювали центри з охорони 

громадського порядку, гуманітарний штаб усі мешканці багатоквартирних 

будинків та приватного сектору селища. На території селища (орендована 

територія ТОВ «Вінницьким комбінатом хлібопродуктів №2») розміщене 

бомбосховище яке приведене підприємством в належний для перебування людей 

стан. Налагоджено роботу укриттів в підвалах будинків по вулиці Лесі Українки 

3,4,7,9. З метою прискорення відновлення роботи закладу освіти працівниками 

було створено належні умови для функціонування пристосованого укриття в 

підвальному приміщенні закладу для безпеки вихованців та працівників садочку. 

А у ІV кварталі в дитячому садочку розпочато капітальний ремонт найпростішого 

укриття із встановленням вентиляції, водопостачання та каналізації. Для 

забезпечення роботи закладу та функціонування укриття департаментом освіти 

Вінницької міської ради видано генератор. 

Не тільки на початку повномасштабного вторгнення а впродовж усього року 

залишалась гостра потреба у наданні допомоги внутрішньо переміщеним особам 



і нашим мешканцям громади. Пунктом обігріву в селищі є приміщення бібліотеки 

та старостинського округу де світло майже не вимикалось із за розміщення на лінії 

електропостачання об’єкту критичної інфраструктури.  

Враховуючи кількість населення в нас не працював поліцейський офіцер 

громади але в приміщенні старостинського округу кожну середу тижня веде 

прийом старший дільничний  офіцер поліції відділу поліції №2 Вінницького 

районного управління поліції Головного управління національної поліції у 

Вінницькій області. За період його роботи в селищі значно зменшилась кількість 

кримінальних та адміністративних правопорушень.  

Офіцером поліції проводиться: 

-  робота з сім’ями які опинились в складних життєвих обставинах  

- профілактична робота з сім’ями де є кривдники. 

 

Порядок та розвиток округу 

Для того щоб наше селище виглядало гарнішим і затишнішим ми в співпраці 

з комунальними службами Вінницької міської ради, підтримували порядок  і 

чистоту придорожніх смуг, доріг, вулиць, зупинок, скверів, вулиць 

індивідуального сектору селища. Навесні вивезено і передроблено щипорізом 

гілки на більшій частині території селища (подяка за ці види робіт департаменту 

комунального майна та благоустрою Вінницької міської ради та зеленбуду). 

Протягом минулого року працювали над інтеграцією Деснянського 

старостинського округу до міських стандартів. В орендованому приміщені 

комунального закладу ««Деснянський заклад дошкільної освіти Вінницької 

міської ради» проведено укомплектування спортивної кімнати, введено посаду 

інструктора по спорту. Заняття проводяться в літній час на місцевому стадіоні, в 

зимній час в приміщенні спортивної кімнати. 

Розпочато роботу по впровадженню у звільнених класах початкової школи 

(КЗ ««Деснянський заклад дошкільної освіти Вінницької міської ради»), гуртків: 

«Дошколярик», гурток з вивчення англійської мови, «Творча майстерня». 

Значна увага приділялась цифровізації муніципальних послуг. 

В старостинcькому окрузі продовжують працювати джерела інформації з 

мешканцями це групи у Viber що налічують 553 учасника. Офіційна сторінка КЗ 

«Деснянскький заклад дошкільної освіти Вінницької міської ради» у Facebook 

користувачів - 189. Селище забезпечене 3 терміналами, які дають змогу 

мешканцям здійснювати усі види проплат, також в селищі працює банкомат який 

розміщений в приміщені прохідної підприємства ТОВ «Вінницький комбінат 

хлібопродуктів №2» з дозволом на доступ усіх мешканців громади. 

 

Соціокультурна інтеграція 

До дня свята селища у співпраці з відділом молодіжної політики, згідно 

програми «Місто молодих на 2021 – 2023 роки», проведено захід «День 

Української Державності». Активно працювала бібліотека філія №3. Характерним 

у соціокультурній роботі бібліотеки -  філії є застосування інноваційних форм 

роботи: мультимедійні презентації, віртуальні виставки та подорожі, відео 

перегляди, віртуальні екскурсії. Проведено 15 майстер-класів. 



Радою з питань історії, культурної спадщини та топоніміки підтримана 

пропозиція жителів Деснянського старостинського округу і перейменована  

вулиця Гагаріна на вулицю Лесі Українки.   

 
Розвиток інфраструктури селища 

Працюючи в умовах війни та в умовах дії постанови КМУ №590 нам все таки 

вдалося виконати важливі інфраструктурні проєкти.  

1. Проведено будівництво мережі зовнішнього освітлення по вулиці Лесі 

Українки 2,3 км. та освітлення дороги від вулиці С. Зулінського до 

Житомирського шосе протяжністю 533м. По даному проєкту залишилось 

озеленення та підключення.  

2. Виконано капітальний ремонт частини тротуару по вулиці Лесі Українки 

протяжністю 200 м. 

3. Проведено роботи по покращенню щебеневого покриття вулиці Князя 

Володимира та дороги до місцевого кладовища. 

4. Здійснено довгоочікуваний капітальний ремонт дороги, що сполучає 

вулицю С. Зулінського та Житомирське шосе м. Вінниці.  

5. Біля дитячого майданчика, що розташований на місцевому стадіоні 

проведено нове будівництво спортивного майданчика. 

6. Незважаючи на важкий воєнний стан, відновлюючи національні традиції 

Релігійна громада Святого Рівноапостольного Князя Володимира 

Вінницько – Барської Єпархії Православної Церкви України продовжує  

будівництво Храму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відділ організаційного забезпечення та діловодства 

Ванжула Тетяна Іванівна 

Офісний службовець (друкування) 

 

 
 

 

 

 

 


