
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 28.01.2022 № 796        17 сесія 8 скликання  
         м. Вінниця 

 

Про звіт старости Вінницько-Хутірського  

старостинського округу за 2021 рік 

 

 

Понад рік тому, 20.11.2020 р., на установчій сесії Вінницької міської ради 

8-го скликання депутатами були одноголосно підтримані рішення №6 «Про 

утворення старостинських округів» та №7 «Про положення про старосту», №8 

«Про затвердження старост». П’ятдесят два голоси депутатів міської ради 

надали глобальний поштовх у розвитку новоприєднаних територій – ми 

розпочали нову главу історії Великої Вінниці. 

Вінниці, котра всьоме поспіль стала лідером рейтингу найкомфортніших 

міст для життя в Україні. І це, уже, є успіхом, за замовчуванням, для нових 

членів Вінницької міської територіальної громади. Адже ми отримали шанс 

подолати бар’єр минулого та швидко перейти до сучасного. 

Своє завдання, як старости Вінницько-Хутірського старостинського 

округу, я вбачаю у максимально ефективній реалізації вищезгаданого шансу 

для людей та заради людей. 

Хочу розпочати зі статистичних даних. Населення Вінницько-Хутірського 

старостинського округу складає 12,5 тисяч осіб, де 9227 осіб зареєстровані у 

Вінницьких Хуторах, 1493 особи – у Писарівці, 1460 осіб – у Щітках, 234 та 53 

особи проживають у Вінницько-Хутірському та Писарівському садово-

дачному товариствах відповідно. Дана цифра дає змогу визначити, що за 

наявними даними Міністерства розвитку громад та територій України – 

Вінницько-Хутірський старостинський округ є найбільшим за населенням в 

Україні. 

Площа старостинського округу складає 19,8 км². На густозаселеній 

території Вінницьких-Хуторів розташовано 3609 будинковолодінь, у 

Писарівці – 711, Щітках – 635. 

Соціальна інфраструктура округу складає 3 заклади загальної середньої 

освіти, де навчаються 937 учнів (Вінницько-Хутірський та Писарівський ліцеї, 

Щітецька гімназія), 3 заклади дошкільної освіти з 181 вихованцем. Також на 

території округу знаходяться 2 філії центрів первинної медико-санітарної 

допомоги, що обслуговують 8,2 тисячі декларантів. 

За ініціативою міського голови на території округу було створено два 

Центри обслуговування громадян, у котрих розміщений офіс старости та 

віддалені робочі місця працівників ЦАП «Прозорий офіс». У 2021 році 



працівники старостату надали більше 2 тисяч адміністративних послуг з яких: 

1496 довідок, 600 сформованих заяв до Державної податкової інспекції у 

Вінницькій області, 308 оповіщень призовників та 3 подання щодо присвоєння 

статусу «Мати героїня». Також безпосередньо старостою вчинено 148 

нотаріальних дій (посвідчено 46 заповітів, видано 2 дублікати заповітів, видано 

3 дублікати свідоцтв про право власності на майно, засвідчено вірність 1 копії, 

засвідчено справжність підпису на 96 документах). 

У зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою України у 

2020 році та відповідно до Інструкції з ведення по господарського обліку в 

сільських, селищних та міських радах, затвердженою наказом Державної 

служби статистики України, працівниками старостату було сформовано 6494 

облікових карток об’єктів господарського обліку. 

Працівниками ЦАП «Прозорий офіс», котрі працюють за віддаленими 

робочими місцями на базі Центрів обслуговування громадян надано більше 7 

тисяч послуг адміністративного спрямування (департамент адміністративних 

послуг ВМР – 4870 адмінпослуг, департамент соціальної політики ВМР – 2327 

адмінпослуг). 

Інтеграція Вінницько-Хутірського старостинського округу до міських 

стандартів нерозривно пов’язана зі Стратегією 3.0. Адже під час напрацювання 

Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року 

враховувалась думка кожного, зокрема, жителів новоприєднаних громад. 

Тому, хочу продовжити свій звіт у рамках «змін на території 

старостинського округу у 2021 році» відповідно до пріоритетів Стратегії 3.0, 

де буде опосередковано згаданий кожен департамент Вінницької міської ради. 

Пріоритет №1 («Цифровізація муніципального простору») та №2 

(Інтегрована громада: якісні та доступні муніципальні послуги для всіх») були 

тісно пов’язані весь 2021 рік. 

Як уже було згадано, на базі колишніх сільських рад у Вінницьких 

Хуторах та Писарівці були створені Центри обслуговування громадян. 

Впроваджено віддалені робочі місця департаментів адміністративних 

послуг, соціальної політики та земельних ресурсів Вінницької міської ради, КП 

«Вінницякартсервіс», де свої муніципальні картки вінничанина отримали 

близько 1 тис. осіб. 

Отримавши позитивний зворотній зв’язок від громади, ми перші в 

Україні, впровадили віддалені робочі місця (Вінницького) місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Послугами юристів 

первинної та вторинної ланки правової допомоги скористалось більше 200 

громадян. 

Другого жовтня в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні 

ІІ» відбувся перший у Вінницькій міській територіальній громаді 

урбаністично-культурний фестиваль «Майстерня громади. Вінниця». 

Покликаний об’єднати мешканців новоприєднаних територій задля розвитку 

партисипації у міських процесах, фестиваль охопив більше тисячі відвідувачів. 

У 2021 році жителі Вінницько-Хутірського старостинського округу 

активно брали участь у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив Вінницької 

міської територіальної громади», як результат – три проєкти-переможці будуть 

реалізовані у 2022 році. А саме: «Зона відпочинку на ставку «Тарасишин» у 

Писарівці та Щітках, «Бібліотека згуртовує громаду» у Вінницьких Хуторах та 



Щітках та «Комфортний простір очікування для пацієнтів амбулаторії» у 

Писарівці. Старостинським округом у свою чергу була організована активна 

промо-кампанія щодо участі у конкурсі. 

Надважливим кроком інтеграції громад до міських стандартів є 

покращення системи освіти. Так, було проведено конкурси на вакантні посади 

директорів Вінницько-Хутірського та Писарівського ліцеїв, новопризначені 

директори уже знайшли позитивний зворотній зв’язок від громади. Розпочав 

роботу перший на новоприєднаних територіях підлітковий клуб за місцем 

проживання «VinSmart», де старанно навчаються англійській мові (а згодом, 

творчості) дітлахи з Щіток та Писарівки. 

Культурне дозвілля жителів також було насичене – проведено свята до 

Дня молоді, Дня захисту дітей, Дня Конституції та Дня Незалежності України, 

«Мистецьке літо» та інші. 

Протягом 2021 року активно проводилась робота щодо промоції округу, 

як нової інституції Вінницької міської територіальної громади. Налагоджена 

співпраця з ГО «Центр Поділля-Соціум», ГО «Освітній простір 2.0», ГО 

«Міжнаціональне жіноче об’єднання «Захист», ГО «Ми поруч», Донецьким 

національним університетом ім. Василя Стуса та Вінницьким державним 

педагогічним університетом ім. Михайла Коцюбинського. 

Задля полегшення орієнтування жителів округу у міських службах та 

послугах, було створено універсальний «Довідник» жителя Вінницько-

Хутірського старостинського округу, котрий доступний у друкованій та 

електронній версії. Також впроваджено web-мапу громадського транспорту на 

основі Google Maps – кожен може безперешкодно дізнатись маршрут 

наземного транспорту, котрий курсує до округу. 

У 2021 році було створено нові активні джерела обміну інформацією з 

мешканцями – це групи у Viber, котрі нараховують більше 4 тисяч 

користувачів, офіційна сторінка старостинського округу у Facebook, 3 200 

користувачів, Instagram та Messenger. 

Пріоритет №3: «Муніципальні інвестиції». 

Довгоочікуваною подією стало відкриття нового садочку у Вінницьких 

Хуторах, котрий був облаштований та зданий в експлуатацію Вінницькою 

міською радою. 

Не менш знаковою подією стало продовження тролейбусного маршруту 

«12А» до Щіток та Писарівки, котрим курсують нові VinLine на автономному 

ходу. 

Введено нові автобусні маршрути загального користування у режимі 

маршрутного таксі «19А» та «19Б», продовжено маршрут «8А» до садово-

дачних товариств. 

Небезпечні перехрестя поблизу Писарівки та Щіток стали комфортними 

та зручними як для водіїв, так і для пішоходів. Аби врегулювати автотрафік, 

там були встановлені нові smart-світлофори. 

Реалізований пілотний у Вінницькій міській територіальній громаді 

безпековий проєкт – Поліцейський офіцер громади. Поліцейська станція 

знаходиться за адресою: Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 94Е (ЖК 

«Сімейний Комфорт»). 



Повертаючись до теми транспортної інфраструктури. Протягом року було 

облаштовано нові посадкові павільйони у Вінницьких Хуторах, Писарівці та 

Щітках. 

Проведено роботи з відновлення ґрунтового покриття вул. Богдана 

Хмельницького, вул. Миру (Щітки), вул. Івана Франка (Писарівка), вул. 

Покришкіна, вул. Л. Полудянова (частина), вул. Зелена/Дачна, пров. 

Грушевського (Вінницькі Хутори). 

Виконано ямковий та поточний ремонт вул. Покровська (Писарівка), вул. 

Миру (Щітки), вул. Ватутіна, вул. Незалежності, вул. Покришкіна (Вінницькі 

Хутори). 

Встановлено більше 20-ти дорожніх знаків, табличку «зелена стрілка» для 

зручності заїзду до Вінницьких Хуторів в напрямку вул. Ватутіна, поновлено 

дорожню розмітку на території усіх населених пунктів округу. 

Створено безпекові зони дозвілля для дітей, зокрема у районі «вул. 

Кайдачиха» (Вінницькі Хутори), та встановлено колесовідбійник на аварійно-

небезпечній ділянці у Вінницьких Хуторах. 

Досягнута домовленість з АТ «Вінницяобленерго» про масштабну 

модернізацію ліній електричних мереж старостинського округу. Проведено 

масштабні роботи з відновлення вуличного освітлення, працівниками МКУП 

«Міськсвітло» виконано заміну більше 100 світлоточок. 

Проведено ремонтні роботи у філіях центрів первинної медико-санітарної 

допомоги №1 та №5, що є невід’ємною частиною у отриманні ліцензії для 

надання медичних послуг. 

Також було проведено ремонт аварійної майстерні у Вінницько-

Хутірському ліцеї коштом спонсора. За рахунок оптимізації робочого місця 

колишньої сільської ради у Писарівці, було створено коворкінг для 

громадських організацій. 

Протягом року було розпочато роботу щодо впровадження пріоритету 

№4: «Зелена економіка та смарт-спеціалізація». Знаковою подією для округу 

став візит, на запрошення міського голови, французької делегації до місцевого 

фермера Сольського В.Д. 

Пріоритет №5: «Доступне, безпечне та екологічно чисте середовище». 

Зокрема, хочу акцентувати увагу на роботах з благоустрою населених пунктів. 

Впроваджено робочі групи КП «Вінницьке шляхове управління» та 

додано до робочого графіку прибирання спецтехнікою дорожнього полотна 

старостинського округу. 

Протягом року працівниками МКП «Вінницязеленбуд» проводився 

систематичний покіс придорожніх смуг та обрізка аварійних дерев у всіх 

населених пунктах старостинського округу. 

Великим кластером робіт була ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Також 

було облаштовано та відремонтовано пам’ятники, меморіали та зупинки на 

території округу. 

За співпраці з соціально-відповідальними підприємцями було 

впроваджено пункти сортування пластику та скла у Вінницьких Хуторах. 

Для забезпечення дотримання правил благоустрою зокрема, 14 камер 

відеонагляду за територією Вінницьких Хуторів було підключено до 

Ситуаційного центру Вінницької міської ради. 



З метою аналізу думки громадськості, наприкінці 2021 року було 

проведено «Перше місцеве опитування», участь в якому прийняло 500 

респондентів. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись 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 Вінницько-Хутірського старостинського округу за 2021 рік 

взяти до відома. 

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова              С.Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вінницько-Хутірський старостинський округ  

Кривешко Владислав Сергійович 

Староста Вінницько-Хутірського старостинського округу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


