
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 25.03.2022 № 930        20 сесія 8 скликання  

          м. Вінниця 
 
 
 
 
Про звіт старости Деснянського 
старостинського округу за 2021 рік 
 

 
         
 
 

Заслухавши звіт старости Деснянського 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 Деснянського 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 25.03.2022 № 930 

 
 

Звіт старости Деснянського 
старостинського округу за 2021 рік 

 
Керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад»,  враховуючи рішення міської ради від 06.10.2018р. №1385 «Про 
добровільне приєднання територіальної громади селища Десна Вінницького 
району Вінницької області до територіальної громади міста Вінниці» та рішення 
Деснянської селищної ради №70, на сесії міської ради 30.11.2018 року затверджені 
рішення №1424 «Про утворення Деснянського старостинського округу» та №1426 
«Про затвердження  положення  про старосту». Приєднане смт. Десна отримало 
можливість зростати і розвиватись у складі Вінницької об’єднаної територіальної 
громади. 

Зокрема, з перших днів після приєднання стали відчутні реальні можливості 
розвитку селища та покращення умов проживання його жителів. Тож, покращилось 
транспортне сполучення, а саме: до Десни продовжений рух маршрутного таксі 2Б; 
рух муніципального автобуса №30 здійснювався ще раніше (тобто за два роки до 
об’єднання), проведено будівництво під’їзної дороги по селищу і до навчально – 
виховного комплексу, окремого водогону до будинків по вул. Гагаріна 2,4. 

Ми отримали шанс жити в найкомфортнішому місті Україні – місті Вінниці, 
адже по праву десняни вважають себе вінничанами. 

 Власне  завдання, як старости Деснянського старостинського округ,  вбачаю 
в поліпшенні життєвого рівня жителів, розвитку інфраструктури селища, 
осучасненню всіх робіт і  послуг. 
 

До Вашої уваги статистичні дані: 
Площа старостинського округу 627 200 м2. На ній розташовано 503 

будинковолодіння, підприємство ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2 
потужністю 600т. на добу, ПП «Ранок». 

Соціальна інфраструктура округу: 
- Навчально – виховний комплекс: початкова школа – заклад дошкільної 
освіти Вінницької міської ради, з кількістю вихованців – 63 дитини. 
Також, на території округу знаходиться амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини, яка обслуговує - 1090 пацієнтів. 
Бібліотека філія що налічує 820 читачів. 

 
Населення Деснянського старостинського округу  - 1601 особа, з них: 

- дітей до 14 років – 228; 
- доросле населення – 1029; 
- пенсіонери – 344. 
 

У 2018 році на території округу створена адміністративна група. До складу 
адміністративної групи входять: 



 староста, який є в свою чергу керівником адміністративної групи; 
  адміністратор ЦНАП; 
 головний спеціаліст департаменту соціальної політики Вінницької 

міської ради; 
 головний спеціаліст  департаменту земельних ресурсів Вінницької 

міської ради. 
 
У 2021 році працівниками адміністративної групи надано близько 2 тисяч 

адміністративних послуг. Зокрема: видано 251 довідку, 1133 - послуг 
адміністратора, 277 - послуги спеціаліста з соціального захисту, 46 -  послуг 
спеціаліста відділу земельних ресурсів та проведено оповіщення призовників. 

Підсумки роботи за 2021 рік нерозривно пов’язані з продовженням інтеграції 
Деснянського старостинського округу до міських стандартів у відповідності  до  
Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року. Під 
час напрацювання Стратегії 3.0 враховувалась думка кожного жителя Вінницької 
територіальної громади в тому числі і жителів новоприєднаних територій. 
 

До Вашої уваги роботи та зміни в Деснянському старостинському окрузі за 
2021 рік відповідно до пріоритетів Стратегії 3.0. 

 
Пріоритет № 1 «Цифровізація муніципального простору»  продовжив свій 

розвиток в смт. Десна в 2021 році. Громадяни селища отримали актуальні, доступні 
та ефективні сервіси. Розвиток порталів електронних адміністративних, соціальних 
та інших послуг тобто пріоритет №1 був тісно пов’язаний з пріоритетом №2. 
 

Пріоритет № 2 «Інтегрована громада, якісні та доступні муніципальні                                                            
послуги для всіх». 

На базі Деснянської селищної ради ще в 2018 році був створений Деснянський 
старостинський округ, про що наголошувалось вище. В старостинському окрузі 
працює адміністративна група в складі старости, створеного Центру 
обслуговування громадян. Також, впроваджені віддалені робочі місця 
департаменту соціальної політики, земельних ресурсів. Всі пенсіонери та пільгові 
категорії населення отримали муніципальні карти Вінничанина в центрі 
адміністративних послуг селища. 

Жителі громади взяли активну участь у першому у Вінницькій міській 
територіальній громаді урбаністично – культурному фестивалі «Майстерня 
громади. Вінниця». Мета фестивалю: об’єднання жителів новоприєднаних 
територій  задля розвитку їх участі у міських процесах. 

У 2021 році в травні місяці в приміщенні старостинського округу проведений 
навчальний семінар на тему: «Підготовка та подання проектів на конкурс «Бюджет 
громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади».  

Окрім того, жителі Деснянського старостинського округу активно взяли 
участь в зазначеному конкурсі, згенерувавши дві ініціативи. Як результат,  проєкт 
«Бібліоальтанка – комфортний відпочинок» отримав перемогу. Даний проєкт буде 
реалізовано в 2022 році. Працівниками адміністративної групи Деснянського 
старостинського округу була проведена активна роз’яснювальна  робота 
направлена на залучення  участі в конкурсі всіх верств населення.                                                                                    



Культурне життя селища: проведення свят до Дня Івана Купала, Дня захисту 
дітей, свято до Дня селища «Мистецьке літо». 

У листопаді 2021 року розпочато напрацювання з організації роботи на 
території селища підліткового клубу з метою вивчення дітьми англійської мови, 
підготовки до навчання в школі, творчості. Налагоджена співпраця з ГО  «Центр 
Поділля – Соціум», ГО «Освітній простір», ГО «Міжнаціональне жіноче 
об’єднання «Захист». 

Також в цьому році створені джерела обміну інформації з жителями – 2 групи 
у Viber, сторінка у Facebook. 

У грудні 2021 року  спільно з громадською організацією «Освітній простір 2.0» 
проведений семінар на тему «Використання електронних інструментів демократії 
у Вінницькій міській територіальній громаді». 
 

Пріоритет № 3 «Муніципальні інвестиції». 
Знаковою подією для селища стало початок реалізації проєкту «Нове 

будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна в смт. Десна 
Вінницької міської ТГ». 

Встановлено захисну сітку на місцевому стадіоні. 
Проведено частковий ремонт даху навчально-виховного комплексу. 

Забезпечено харчоблок НВК бойлером, морозильною камерою, холодильником. 
Придбано в пральню  нову пральну машину. 

У зв’язку з виходом з ладу електропроводки в навчально-виховному комплексі 
проведено її ремонт. 

Встановлено пандус в холі біля приміщення амбулаторії ЗПСМ, 
старостинського округу.  Також в амбулаторії ЗПСМ побудовано санітарний вузол 
для людей з обмеженими можливостями. 

Здійснено поточний ремонт (щебеневе покриття) 5 таких вулиць селища: 
частини Польової, частини Молодіжної, частини вулиці Князя Володимира,                
вул. Садової, вул. Привітна. 

Досягнута домовленість з АТ «Вінницяобленерго», Замостянським РЕМ щодо 
виготовлення проектної документації на нову мережу електропостачання з метою 
переключення приватного сектору селища з 76 фідера зі сторони Стрижавки на 
нову збудовану згідно даного проєкта лінію. 

Систематично проводились роботи по відновленню вуличного освітлення біля 
багатоквартирних будинків та на приватному секторі. Замінено 11 світильників, 
майже 50 лампочок. 

 
Робота по впровадженню пріоритету № 4: «Зелена економіка та смарт - 

спеціалізація» розпочалась в IV кварталі 2021 році. Розглядалося питання 
можливості зменшення негативного впливу бізнесу місцевого підприємства на 
довкілля. 

 
Пріоритет № 5 «Доступне, безпечне та екологічне чисте середовище» 
В селищі проведено благоустрій 3 (трьох) криниць.  
Згідно з розробленим графіком та за потребою виконувались роботи по 

прибиранню вулично -  шляхової мережі селища, а саме підмітання, прибирання 
випадкового сміття, внесення протиожеледних матеріалів, очищення від снігу. 



Систематично проводився покіс придорожніх смуг, обрізка дерев. Також було 
проведено вивезення листя із придорожньої смуги вул. Гагаріна (центральної 
під’їзної дороги) за допомогою пилососа – повітродувки. 

Розроблено графік - перелік та здійснена департаментом житлового 
господарства масштабна обрізка дерев на прибудинковій території будинків 
№3,5,8,10. 

Додатково проводилась очистка вулиць індивідуального сектору, 
прибудинкової території від снігу технікою (трактор), який був  переданий 
Деснянською селищною радою  управлінській компанії  «Київська».       

Проводились контрольні заходи по утриманню та благоустрою земельних 
ділянок та дотриманню громадського порядку – 23.          

Започатковано проведення опитування громадської думки працівниками 
адміністративної групи старостинського округу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                      Сергій МОРГУНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Деснянський старостинський округ  
Ванжула Тетяна Іванівна 
Офісний службовець (друкування) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


