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Шановні депутати міської ради, члени виконкому, працівники 

апарату міської ради, представники громадськості міста та 

старостинських округів! 

 

Традиційно, у відповідності до норм чинного законодавства, настав час 

прозвітувати перед Вами про виконання своїх повноважень за 2021 рік. 

Резюмуючи та підсумовуючи роботу за цей період, можна з впевненістю 

сказати, що саме завдяки спільній плідній роботі, нам вдалось виконати 

поставлені завдання, реалізувати плани щодо розбудови поступової 

інфраструктури та досягти відповідних показників у соціально-економічному 

розвитку Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади. 

2021 рік був не простим, він став першою сходинкою до змін – як на 

території міста, так і в старостинських округах. І нашим найдорожчим спільним 

здобутком стало об’єктивне об’єднання міста з сільськими територіями, 

забезпечення зворотного зв’язку між центром громади та віддаленими 

територіями.  

Наші досягнення – у значній кількості відремонтованих водопроводів, 

впорядкованих дорогах, в освітлених вулицях та провулках, у щасливих 

посмішках найменших жителів Гайсинської об’єднаної територіальної 

громади. 

Вже вчетверте гайсинчани виразили 

довіру до мене як міського голови на 

місцевих виборах 2020, а також не малу 

підтримку отримав серед сільських 

населених пунктів, які приєдналися до нас.  

Скажу відверто, 2021 рік був роком 

становлення та регламентації. Ми 

формували з нуля усю структуру апарату виконавчого комітету Гайсинської 

міської ради, оновлювали колектив апарату, юридично ставали засновниками 

комунальних підприємств та комунального майна, здійснювали реорганізацію 

шляхом приєднання сільських рад та їх комунального майна.  

В цьому році наша Гайсинська об’єднана територіальна громада почала 

оживати та взяла чудовий старт свого нового розвитку! У червні цього року ми 

успішно затвердили Стратегію розвитку Гайсинської ОТГ до 2030 року, 

затвердили рішення про нові податки і збори на території нашої громади, 

опрацювали значну кількість регуляторних актів 

Ми вже на стадії реалізації плану дій. І це відчуває кожен, хто працює на 

благо громади, кожен, хто допомагає нам у нашій щоденній кропіткій роботі.  

Спасибі Вам за це!  



Гайсинська міська територіальна 

громада утворилась відповідно до Закону 

України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», розпорядження 

голови Вінницької ОДА №388 від 

15.06.2020 року «Про затвердження 

висновків щодо відповідності Конституції та 

законам України проектів рішень окремих 

територіальних громад Гайсинського 

району щодо добровільного об’єднання» та 

рішенням 64 сесії Гайсинської міської ради 

7 скликання від 04 червня 2020 року № 1, з 

адміністративним центром у м. Гайсин.  

 

До Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади на основі 

об`єднання Гайсинської міської ради та 16 сільських рад Гайсинського району 

Вінницької області  - увійшли 43 населених пункти.  

Гайсинська об’єднана територіальна громада розташована у східній 

частині Вінницької області. Площа Гайсинської територіальної громади складає 

660,76 км2. Адміністративний центр громади місто Гайсин розташований на 

відстані 279 км від м. Київ, 95 км від обласного центру м. Вінниця, 326 км від м. 

Кишинів. Відстань до найближчого міжнародного аеропорту «Гавришівка» 

складає 89 км, до міжнародного аеропорту «Бориспіль» – близько 304 км.  

Знаковою подією для нашої громади було прийняття Стратегії розвитку 

Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади на 15 сесії Гайсинської 

міської ради від 18 червня 2021 року, адже цей документ може стати рушійною 

силою залучення інвестицій та нових проектів. Поєднання зусиль, спрямованих 

на заохочення підприємництва та покращення простору в громаді, із зусиллями, 

спрямованими на пом’якшення несприятливого впливу на довкілля, 

забезпечуватиме розвиток Гайсинської громади як території з безпечним 

довкіллям та високими стандартами якості життя її громадянам.  

 

Пленарна робота Гайсинської міської ради, депутатських 

постійних комісій міської ради та виконавчого комітету 

 

Робота Гайсинської міської ради Вінницької області базується на плідній 

співпраці 34 обраних депутатів та виконавчого апарату міської ради. Депутати 

восьмого скликання беруть активну участь у життєдіяльності закріплених за 

ними округів, в роботі постійних депутатських комісій, виступають на 

пленарних засіданнях сесій, вносять свої пропозиції, які завдяки кваліфікованій 

роботі виконавчого апарату, втілюються в життя. 

Вперше за історію незалежності України, в Гайсинській міській раді 

депутати 8 скликання створили депутатську групу у складі 21 особи «Час 

діяти». Депутати об’єднали політичні думки, особисті амбіції та кваліфіковані 



пропозиції для напрацювання дієвих механізмів розвитку територіальних 

громад в одному напрямку.  

Продовжують працювати шість постійних депутатських комісій і п’ять 

депутатських фракцій – ПП «Українська стратегія Гройсмана», ПП «ВО 

«Батьківщина», ПП «Європейська солідарність», ПП «Об’єднання 

«Самопоміч», ПП «Слуга народу».  

За звітний період проведено 25 пленарних засідання сесій міської ради та 

98 засідань постійних депутатських комісій, за результатами яких прийнято 616 

рішень, затверджено чимало міських програм, спрямованих на покращення 

економічного, соціального, культурного розвитку міста та його інфраструктури. 

Виконавчими органами Гайсинської міської ради є її виконавчий комітет 

та виконавчий апарат міської ради. Виконавчий комітет сформовано у складі 33 

членів. До складу виконкому обрані керівники підприємств та установ, 

справжні фахівці у своїх галузях. 

Протягом 2021 року проведено 13 засідань виконавчого комітету, в ході 

яких розглянуто та прийнято 286 рішення та 643 розпоряджень міського голови. 

 

 

   
 

  
  

   
 



Виконання бюджету громади за 2021 рік 

Бюджет міста – головний фінансовий документ територіальної громади. 
Це план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення 
завдань і функцій органу місцевого самоврядування протягом бюджетного 
року.  

В громаді функціонує 177 бюджетних установ, з них 52 закладів освіти 
(в тому числі 19 дитячих садків та 26 загальноосвітніх шкіл), 104 заклади 
культури, 29 закладів охорони здоров’я (з врахуванням 22 ФАПів та 7 
амбулаторій), 8 закладів соціального забезпечення. 

В бюджетній сфері працює 2530 осіб. Протягом 11 місяців поточного 
року в громаді відсутня прострочена кредиторська заборгованість по виплаті 
заробітної плати працівникам бюджетної сфери. 

Обсяг міського бюджету на 2021 рік становить 399,8 млн.грн. За 11 
місяців поточного року було отримано 356,7 млн.грн., з них: 

- доходів без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 245,1 
млн.грн.; 

-субвенції з державного бюджету 100,2 млн.грн.; 
-субвенції з обласного бюджету 5,6 млн.грн.; 
-субвенції з бюджетів територіальних громад 5,8 млн.грн. 

 

 
По Гайсинській міській територіальній громаді фактичні надходження 

доходів загального фонду за 11 місяців на одну особу населення становлять 

5476 грн. 

Власні 

надходження

245,1 млн. грн.

68,7% 

Субвенції з 

державного 

бюджету

100,2 млн. грн.

28,1%

Субвенції з обласного бюджету

5,6 млн. грн.

1,6%

Субвенції з ОТГ

5,8 млн. грн.

1,6%

Стуктура доходів бюджету громади за 2021р., станом на 

01.12.2021р.



Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міського бюджету 

являється податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого 

становить 62,0% в структурі власних фактичних надходжень. Надійшло 

станом на 01.12.2021 р. податку та збору на доходи фізичних осіб до міського 

бюджету в сумі 151,8 млн. грн. 

 

 
 

Плата за землю в міському бюджеті передбачена в обсязі 36,2 млн.грн., за 11 

місяців надійшло 33,8 млн.грн. Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб 

передбачений в обсязі 32,7 млн.грн., за січень-листопад надходження становлять 

30,7 млн.грн. Стабільні надходження податків протягом11 місяців забезпечили 

своєчасне фінансування бюджетних установ. 

Так, за січень-листопад поточного року з бюджету Гайсинської міської 

територіальної громади було проведено видатків на суму 324,0 млн.грн. 

 

 

Податок на 

доходи фізичних 

осіб

151,8 млн.грн.

62%

Плата за землю

33,8 млн.грн.

13,8%

Єдиний податок 

з юридичних та 

фізичних осіб

30,7 млн.грн. 

12,5%

Акцизний 

податок

18,0 млн.грн. 

7,3%

Інші

10,8 млн. грн.4,4%

Структура доходів загального фонду станом на 01.12.2021р

Управління

28,5 млн.грн.

8,8%

Освіта

213,1 млн.грн.

65,8%

Медицина

18,5 млн.грн.

5,7%

Соц. Захист

15,6 млн. грн.

4,8%

Культура

22,7 млн.грн.

7%

Спорт

4,4 млн.грн.

1,4%

ЖКГ та 

економічна 

діяльність

20,0 млн.грн.

6,2%
Інші

1,2 млн.грн.

0,3%

Структура видаткової частини бюджету громади за 2021 р.



Видатки на соціально-культурну сферу були профінансовані на суму 274,3 

млн.грн., з них: на освіту – 213,1 млн.грн., на охорону здоров’я – 18,5 млн.грн., на 

соціальний захист та соціальне забезпечення 15,6 млн.грн., на культуру – 22,7 

млн.грн., на фізкультуру та спорт – 4,4 млн.грн. 

На фінансування захищених статей видатків було спрямовано коштів в 

сумі 265,8 млн.грн., що становить 82% в структурі видатків і є підтвердженням 

того, що міський бюджет є соціально спрямованим. 

Протягом поточного року було здійснено видатків по спеціальному 

фонду бюджету міської територіальної громади на суму 20,2 млн.грн. 

Таким чином, в бюджеті міської територіальної громади є достатній 

фінансовий ресурс для забезпечення розвитку територіальної громади. 

 

Робота зі зверненнями громадян, доступ до публічної інформації 

міської ради 

 

Діяльність міської ради спрямована на оперативне реагування на 

звернення громадян, цілеспрямоване розв’язання їх обґрунтованих вимог.  

У продовж 2021 року до Гайсинської міської ради надійшло 3891 

письмових та усних звернень, всі вони розглянуті особисто міським головою, 

депутатами та профільними спеціалістами апарату виконавчого комітету та 

надані обґрунтовані відповіді заявникам у кількості 2704.  

В загальній структурі звернень протягом 

року, найбільш актуальними залишаються 

звернення соціального характеру сумарною 

кількістю 4585. Друге місце в градації 

актуальності посідають земельні питання в 

громаді, адже їх поступило 2646.  

З питань будівництва було – 166 звернень, 

з питань житлово-комунального господарства-

368, скарги що надійшли від жителів громади -

35, запитів на публічну інформацію надійшло -

73.  

На жаль, через обмеженість фінансування, 

не всі питання, з якими звертаються жителі 

Гайсинської громади, можливо вирішити 

одразу, особливо ті, що стосуються капітального 

та поточного ремонту житла, ремонту доріг, 

благоустрою міста. Такі звернення беремо на 

контроль і ці питання включаємо у перспективні 

плани робіт.  

Особистий прийом громадян міським головою проводився у м. Гайсин – 

щоденно, а у старостинських округах - відповідно до графіка прийомів. Під час 

прийомів найчастіше мешканці громад зверталися з питань ремонту та 



утримання житлового фонду, ремонту доріг, щодо вирішення земельних питань, 

забезпечення житлом, надання матеріальної допомоги. 

Юридичне забезпечення діяльності організовано на високому 

професійному рівні. За рік взято участь в 243 справах як сторона по справі в 

суді, підготовлено та направлено до суду 9 позовних заяв щодо визнання 

спадщини відумерлою, встановлення опікуна над недієздатними та 

неповнолітніми особами, розглянуто 95 заяв громадян щодо питань, які 

відносяться до компетенції юридичного відділу. На всі заяви надано 

обґрунтовані та вичерпні відповіді. 

Надано відповідь на 19 інформаційних запитів, на 178 звернень, запитів 

та доручень установ, підприємств та організацій. Підготовлено та надано на 

розгляд сесії міської ради близько 150 проектів рішень сесії та 35 проектів 

рішень виконавчого комітету. Проведено організаційні заходи та підготовлено 

документи для державної реєстрації змін до відомостей про 36 юридичних 

осіб, переданих у комунальну власність Гайсинської територіальної громади. 

 

Надання адміністравних послуг 

 

Адміністративні послуги в Гайсинській громаді надаються Центром 

надання адміністративних послуг та Державної реєстрації виконавчого 

комітету Гайсинської міської ради і входять до повноважень кожного старости 

в межах старостинських округів.  

Відділом ЦНАП та Державної реєстрації виконавчого комітету Гайсинської 

міської ради, станом на 01.12.2021р. надається 56 адміністративних послуг у таких 

сферах: 

  реєстрація речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень; 

 державна реєстрація юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців; 

 реєстрація та зняття з реєстрації місця 

проживання; 

 питання Державного земельного кадастру; 

 надання послуг з видачі довідок та 

дозвільних документів. 

 

За вказаний період роботи, зусиллями працівників Відділу ЦНАП, 

надано якісний комплекс адміністративних послуг, а саме: 

  реєстрація права власності на нерухоме майно - 2910; 

  реєстрація речових прав, похідних від права власності - 1251; 

  надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно - 518; 

  відкликання раніше поданих заяв з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно - 228; 

   внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно - 311; 



  реєстрація обтяжень  речових прав на нерухоме майно - 7;. 

  надання відомостей з Державного земельного кадастру - 2598; 

    надання довідок з нормативно-грошової оцінки - 876; 

  надання довідок про розбіжність у площі та кадастровому номері 

земельної ділянки - 214; 

  надання відповідей на запити від нотаріусів та адвокатів - 132; 

    надання технічних документацій на земельні ділянки  - 179; 

    надання завірених копій архівних примірників державних актів на 

земельні ділянки  - 83. 

  Опрацьовано та видано довідок - 2907, а саме: 

  про склад сім'ї  - 1393; 

         про склад сім'ї призовника - 96; 

         про останнє місце реєстрації померлого - 485; 

         про відсутність реєстрації малолітніх, неповнолітніх дітей та інших осіб                                                    

непрацездатного віку - 590; 

  ведення спільного господарства з померлим - 73; 

         про здійснення поховання за власні кошти - 165; 

          про реєстрацію місця проживання протягом визначеного періоду - 32; 

          про народження та виховання дитини до 6 або 8 річного віку - 8; 

          про перебування дитини на утриманні одного з батьків - 14; 

про фактичне проживання особи не за місцем реєстрації - 51. 

 

  

У серпні 2021 року було підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію 

Гайсинської міської ради через Відділ ЦНАП із Головним управлінням Пенсійного 

фонду України у Вінницькій області щодо 

вчинення спільних дій спрямованих на 

діяльність у сферах організаційної, аналітичної, 

просвітницької та правозахисної роботи, а 

також, інформаційного забезпечення громадян 

при наданні соціальних та адміністративних 

послуг. 

На днях, 16 грудня в Відділі  ЦНАП 

стала доступною для отримання соціальна послуга Є-Матятко , яка надає 

можливість батькам новонароджених діток здійснювати оформлення необхідних 

документів в електронному вигляді.  



Інформаційна діяльність, зв’язки з громадськістю, інформаційні 

технології та технічне забезпечення 

 

Сьогодні зростає ефективний зворотній зв'язок між органами публічної 

влади та громадськістю. З метою розширення інформованості й відкритості 

діяльності Гайсинської міської ради та її виконавчих органів у виконавчому 

апараті міської ради було створено відділ інформаційної діяльності, зв’язків з 

громадськістю, інформаційних технологій та технічного забезпечення. Відділом 

одразу була організована робота по 

редизайнингу офіційного веб-сайту 

Гайсинської міської ради та вперше 

створено профіль офіційної сторінки 

Гайсинської міської ради у соціальній 

мережі Facebook.  

За допомогою сторінки у 

соціальних мережах відбувається 

інформування та обмін найактуальнішими питаннями повсякденного життя 

нашої громади та діяльності органів місцевого самоврядування. 
 

 

Для підвищення рівня інформованості населення про діяльність органів 

місцевого самоврядування постійно велася співпраця з друкованими 

виданнями «Гайсинський вісник» та «Трибуна праці» в межах підписаних 

договорів та кошторисних видатків.  

За моїм особистим дорученням було проведено глубокий редизайнинг 

офіційного сайту Гайсинської міської ради зі зміною візуального аспекту та 

функціоналу. 

 

 



Старий веб-сайт мав такий дизайн: 

 

 
 

Новий сайт має наступний дизайн: 

 

 
 

З липня місяця проводилась робота з розробки системи активної панелі 

верстка, програмування, інформаційного наповнення офіційного сайту 

Гайсинської міської ради 

працівниками сектору 

інформаційних технологій 

та технічного забезпечення. 

Для програмування 

використано мови PHP, JS. 

Використані технології 

створення баз даних MySQL. 

Основа шаблону створена за 

допомогою HTML, Bootstrap 

та CSS. 



Відділом інформаційної діяльності, зв’язків з громадськістю, 

інформаційних технологій та технічного забезпечення проведено збір, аналіз 

та систематизацію інформації, підготовлено успішний проект рішення 

«Соціально-економічний паспорт громади за 2021 рік».  

 

 
 

Також відділом інформаційної діяльності, зв’язків з громадськістю за 

моїм дорученням організовано та реалізовано проект міська дошка пошани 

«Гордість міста 2021» з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України.  

 

Сектор інформаційних технологій та технічного забезпечення здійснив 

виїзну перевірку 8 населенних пунктів (с. Тарасівка, с. Семирічка с. Мелешків, с. 

Ладижинські Хутори, с. Крутогорб, с. Кочурів, с. Жерденівка, с. Борсуки) 

громади, щодо обстеження електроопор для доступу до широкосмугового 

інтернету закладів соціальної інфраструктури, розташованих у сільській 

місцевості. За результатами перевірки було сформовано онлайн чат-бот висновок 

та надіслано разом із фото електроопор до Міністерства цифрової трансформації 

України. 

За результатам конкурсу Гайсинська громада увійшла в сім кращих громад 

з 67 тероторіальних громад Вінницької області по підготовці до реалізації 

проєктів з цифрового розвитку.  

22 працівника успішно пройшли тестування та отримали відповідно до 

набраних балів сертифікат цифрової грамотності. 



Також для поліпшення 

зв’язків з громадськістю було 

створено сторінку «Звернення до 

депутатів», де кожен користувач за 

допомогою електронного листа, 

може звернутися до одного з 

депутатів вказавши лише свої 

контактні дані. 

Статистика показує кількість, 

відвідуваність користувачів сайту, в 

тому числі з України, які відвідують 

веб-ресурс та використовують його можливості.  

За звітний період на сайті опубліковано 

більше 300 дописів, створено 90 сторінок 

різних за типом наповнення та функціоналом. 

Налаштовано зворотній зв’язок користувачів з 

адміністратором сайту.  

Станом на 20.12.2021 новий сайт Гайсинської міської ради 

відвідало15301користувачів. 

До складу інформаційних ресурсів Гайсинської міської ради входить 

електронне ЗМІ: «Гайсинська районна редакція радіомовлення». Впродовж 

2021 року передачі «Гайсинського радіо» виходили чітко за графіком, згідно 

Ліцензії, виданої Національною радою України з питань ТБ і радіомовлення, 

на УКХ ч. 71,27 мГц щодня, загальним обсягом - 7 год. 8 хв. на тиждень: у 

будні дні тричі на день: о 6.30, 10.30, об 11.30, у суботу о 15.15 та у неділю о 

14 год. Спосіб розповсюдження – ефірний, під постійним логотипом 

«Гайсинське радіо» з позивними (фрагмент пісні «Місто над Собом») 

самодіяльних авторів М. Дорца та В. Мантака. Оператор зв’язку – ВАТ 

«Укртелеком» Центр комунікаційних послуг м. Гайсин. 

За 2021 р. в ефірі прозвучало понад 800 

випусків (336 год.). Усі програми 100% ведуться 

державною українською мовою і 100% із власної 

продукції. 85 % від загальних програм становлять 

інформаційні випуски. Періодично – тематичні 

передачі «Правовий орієнтир», «Медичний 

вісник», християнська православна передача 

«Покров», «Творча фейєрія», пізнавально-

розважальні – «Твої люди, Гайсинщино», 

«Гортаючи пожовклі сторінки», «Ріднокрай через 

призму історії» та інші. 

Актуальним залишається висвітлення діяльності органів місцевої влади, 

звіти про роботу сесій міської та районної рад, життєдіяльності Гайсинської 

громади, роз’яснення новацій українського законодавства, рішень 

міськвиконкому, робота старостинських округів, закладів освіти, медицини, 

культури, громадського і політичного життя. 



Оборонна робота, цивільний захист та взаємодія з правоохоронними 

органами 

 

У 2021 році робота сектору з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами загального відділу 

Гайсинської міської ради проводилася в умовах 

діючих карантинних обмежень, пов’язаних з 

пандемією коронавірусу COVID-19. За звітний період 

проведено: 

- 56 засідань комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 

яких розглянуто 82 питання направлених на запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій; 

- 2 засідання комісії з питань евакуації; 

- штабне тренування з органами управління та 

силами цивільного захисту Гайсинської міської ланки 

Вінницької територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту щодо дій в 

умовах паводку, пропуску льодоходу і повені; 

- штабне тренування з органами управління та 

силами цивільного захисту Гайсинської міської ланки 

Вінницької територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту щодо дій в 

складних умовах осінньо-зимового періоду; 

- штабне тренування з органами управління та силами цивільного 

захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту щодо переведення Гайсинської міської ланки територіальної ланки 

єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в 

мирний час на режим функціонування в особливий період; 

- 4 комплексних спеціальних об’єктових навчань та 

тренувань, перевірки стану готовності органів управління 

цивільного захисту на базі ТОВ «Агропромпереробка», ПП 

«Кріон Плюс», ТОВ «Цехаве Корм» ЛТД, ПП "Петерсен 

Агро"; 

- перевірку підприємств, установ та організацій щодо 

стану готовності пропуску льодоходу, повені та паводків,  

- роботу, направлену на підвищення рівня безпеки і 

охорони життя людей на водних об’єктах. Визначено місце 

масового відпочинку біля води: річка Південний Буг, в районі 

оздоровчого табору „Ювілейний” в с. Степашки; 

- 3 квартальних перевірки системи централізованого оповіщення 

населення; 
з 17 вересня по 17 жовтня в Гайсинській громаді проходив Місячник 

цивільного захисту  



Робота в старостинських округах Гайсинської 

міської територіальної об’єднаної громади 

Бубнівський старостинський округ 

Староста: Гончарук Тамара Іванівна 

Бубнівська громада в цьому році проявила себе надзвичайно показово та 

творчо. Старосту Бубнівського старостинського округу було відзначено 

Тамару Гончарук відзначено грамотою з нагоди Дня органів місцевого 

самоврядування.  

Жителі села беруть активну участь в соціально-економічному та 

культурному житті села. Надаються пропозиції щодо ремонту доріг 

комунальної власності, вуличного освітлення, благоустрою сіл громади.  

 

Протягом звітного періоду були здійснені заходи для поліпшення 

життєдіяльності населення, благоустрою сіл населених пунктів, проведено 

капітальний ремонт мостика через річечку Вишенька в селі Бубнівка (заміна 

переливної труби, підсипка під’їзної частини), підсипано та сплановано 

частину дороги (підйом), яка веде на центральну трасу Р-33 в межах 

населеного пункту села Бубнівка. 

 

    
 

Щоквартально збирається сміття від населення сіл Бубнівка, Дмитренки 

та Новоселівка. Сисмтематично проводилась заміна лампочок вуличного 

освітлення.  



Бондурівський старостинський округ 

Староста: Павлюк Світлана Іванівна 

Бондурівська громада працювала досить активно в сфері благоустрою, 

прогортання доріг, посипання піщано-сольовою сумішшю в період ожеледиці, 

посипання дороги до кладовища та частини вулиці Жовтнева щебнем та 

жорствою, благоустрою стихійних сміттєзвалищ.  

 

Дорога від містка при виїзді з с. Бондурі до траси грейдерувалась чотири 

рази грейдером наданим СФГ «Фортуна» та 

Гайсинським Комбінатом комунальних підприємств, 

який прогрейдерував частину вулиць Садової та 

Собової. На кладовищах територіальної громади 

проводились толоки як весною, так і восени, на яких 

скошувалась, згорталась суха трава, вирубувались 

корчі, обрізались дерева, пофарбовано стели та 

побілено туалети, вивезено сміття. В с. Бондурі та Шурі-Бондурівській 

впорядковані кладовища голодомору 1932-1933р.р., пофарбовані хрести. 

Хочеться відмітити, і господарське відношення до об’єктів комунальної 

власності, а саме організацію проведення поточних ремонтів адмінбудівлі та 

благоустрою території старостату.  

 

 



Губницький старостинський округ 

Староста: Чернега Валентина Миколаївна 

Губницький старостат у своїй роботі щоденно слідкує за благоустроєм 

сільської громади та дуже багатий на меценатів. Так для прикладу в цьому році 

ФГ «Хліб агро» подарували старості новий принтер.  

 

          

Працівниками були організовані неодноразові суботники по впорядкуванню 

території вулиць, центр села, проведено благоустрій кладовища, прогрейдеровано 

вулиці Гагаріна, Станційна, Садова вздовж дороги Губник-Лад. Хутори та по 

вулицях села проведено обрізку сухостою гілля дерев за допомоги  ПП «Петерсен 

агро». 

Неодноразово порядок наводили і на місцевому сміттєзвалищі, 

ліквідовувавши стихійні сміттєзвалища на території села, скошували траву, 

амброзію по узбіччю доріг населеного пункту. 

 Варто відмітити, що постійно в належному стані утримуються території 

організацій та установ села, стадіону, скверів, центру села . Впорядковано 

місце для відпочинку на березі річки Південний Буг по вулиці Шевченка,  та 

організовано інфраструктуру для дозвілля: лавочки, грибочки, вбиральня, 

сміттєвий ящик, а по вулиці Зарічна встановлено бесідку та мангал. 

 

     

 



Гунчанський старостинський округ 

Староста: Бомко Сергій Петрович 

Гунчанський старостинський округ 

працював досить ефективно протягом усього 

року. Старостою було організовано розчистку 

сільських доріг та територій соціальної сфери  

с. Гунча та с. Адамівка від снігу у зимовий 

період, проведена робота по благоустрою при 

в’їзді в с. Гунча та обабіч дороги Р-33, 

розгорнуто від чагарників та сплановано 

площадку при в’їзді в село проведено 

прибирання сміття обабіч дороги, виконано 

обкошування бур’янів та обрізка чагарників, 

проведено благоустрій кладовища та ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

 В рамках реалізації комунальних робіт 

проведено ямковий ремонт доріг по вул. І 

Травня, Молодіжна, Гагаріна, Зої 

Космодем’янської с. Гунча, організовано збір                                                                                      

та вивезення сміття приватних господарств. 

 

Гунчанський старостат взяв участь у 

обласному конкурсі «Комфортні громади» з 

проектом щодо освітлення вулиць. 

За рік у документальній сфері було видано 

407 довідок різного характеру, оформлено 12 

заповітів, оформлено 67 справ для отримання 

субсидій домогосподарствами.  

 

Пойстіними меценатами щодо підтримки проведення робіт по 

благоустрою у громаді є фермерські господарства «Чиста криниця»,«Фортуна», 

«Нива» та СВК  «Котовський», ТОВ ПК  «Зоря Поділля».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жерденівський старостинський округ 

Староста: Кучерук Микола Михайлович 

В мальовничому Жерденівському старостаті люди завжди стоять на 

варті чистоти та порядку. Про це свідчать постійні заходи по благоустрою 

громади. Адже, неодноразово в межах старостинського округу, працівниками 

проводились прибирання кладовищ сіл Жерденівка, Тимар, Розівка, 

впорядкування прилеглих територій всіх установ, обкошування трави та 

сухостою на територій населених пунктів округу, зрізування сухих дерев та 

кронування дерев на території будинку культури та господарського двору.  

За звітний період було проведено 

частковий ремонт дороги по вул. О. 

Чорноволика, на дитячому майданчику в с. 

Жерденівка встановлено карусель і батут, а 

також було зроблено ремонт вуличного 

освітлення по вул. Сонячна.  

 Спільно з працівниками центру 

надання соціальних послуг відвідувались 

сім’ї, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, а також постійно надавалась 

допомога різного характеру  одиноким 

престарілим (довіз до сімейного лікаря, 

обкошування прибудинкових територій). 

Багатодітній родині, в якій росте 5-ро діток, було надано будинок для 

постійного користування за рахунок громади.  

Староста постійно слідкує за сміттєзвалищем в с. Жерденівка та 

ліквідовує стихійні сміттєзвалища в межах населених пунктів, проводить 

додаткове впорядкування меморіальних комплексів та пам’ятників. 

 

Зятковецький старостинський округ 

Староста: Кондренко Василь Володимирович 

За 2021р.Зятковецький старостинськй округ показав динамічну та 

зразкову роботу. Взимку на святкування Нового року в дошкільний  заклад 

«Веселка» та Зятковецьку  СЗШ І-ІІІ супенів 

ім.Г.Т.Танцюри були закуплені новорічні 

ялинки та подарунки для дітей від ТОВ 

УКРЕЛКО. Взимку після снігопадів 

прогорталися дороги за підтримки техніки 

ТОВ ПК «Зоря Поділля» та ТОВ УКРЕЛКО, 

а під час ожеледиці посипались піщано-

сольовою сумішшю.  



Весною було проведено не одну толоку біля всіх присадибних ділянок, 

громадських приміщень, побілені дерева біля лікарні, будинку культури, 

адмінприміщення, дерева обабіч центральної дороги, побілені зупинки . Біля 

приміщень перекопані клумби та висіяні нові квіти. 

 

Велику купу будівельного та побутового сміття було вивезено з музею етнографії 

та фольклору в селі Зятківці після проведеного капітального ремонту за ініціативою 

старости, а також власними силами підведено електропостачання до музею. 

На кладовищах територіальної громади 

проводились толоки як весною ,так і восени, на 

яких скошувалась та згорталась суха трава, 

обрізались дерева, були побілені дерева та 

паркани, неодноразово були підгортання та 

упорядкування сміттєзвалища. 

По селу Зятківці була всипана дорога по вул. 

Набережна щебеневою сумішшю, засипані ями 

жорствою та грейдерувані дороги по вулиці 

Шевченка, Річкова, Степова, Набережна, а біля 

самого кладовища засипали яму асфальтовою 

окрошкою.  

 

Біля адміністиративного корпусу приміщення 

старостату, завдяки спонсорській допомозі 

підприємців, була побудована літня альтанка, а 

також оновлені лавочки біля ДНЗ «Веселка» та 

відділення «Укрпошта».  

Хочеться виокремити нечувану щирість та 

благодійництво старости Зятківецького старостату. 

Власною ініціативою він допоміг багатьом жителям 

старостату: неодноразово жителі сіл отримували 

допомогу, продуктові набори, дрова. Під його 

опікою знаходяться усі вразливі соціальні категорії 

населення в межах закріплених за ним населених 

пунктів.  



Карбівський старостинський округ 

Староста: Тимощук Ігор Михайлович 

Карбівський старостинський округ з-поміж усіх в своїй діяльності 

займає особливе місце і є взірцевим для інших. Я неодноразово наголошував, 

про особливу організацію роботи старостою, його управлінський підхід та 

дипломатію. Ігор Михайлович проявив себе справжнім господарем в межах 

свого старостинського округу. За дуже короткий період завоював любов, 

довіру та повагу серед односельців. На його прохання завжди відкликаються 

фермери та підприємці: Куцик В.М.,Ковальчук С.М та ін. 

 За 2021 рік в зимовий період постійно 

підсипалися і розчищалися дороги у всіх населених 

пунктах. При в’їзді в с. Кисляк розчистили 500 м узбіччя 

від корчів та сухих дерев. Разом із громадою прибрали 

800 метрів узбіччя, яке з’єднує в с. Карбівка вул. 

Центральну та вул. Лісову. Також було зроблено 

водовідвід по вул. Набережна в с. Кисляк. 

В селах Кисляк та Карбівка розчистили та привели в належний стан 

кладовища разом із активістами. Всюди фарбувалися паркани, ворота, 

виконувалась побілка дерев. Додатково спільними зусиллями вдалося 

встановити  хрест, лавочки, столики та організувати будівництво громадської 

вбиральні.  

 

 

 

За допомогою фермера Ковальчука С.М. 

було придбано будинок неблагополучній 

багатодітній сім’ї Ковальчуків з с. Карбівка, 

організовано та зроблено ремонт (побілка та 

фарбування стін, вікон, підлоги) разом із 

небайдужими людьми та депутатом міської 

ради Тарасюк Н.С. Забезпечено цю родину 

продуктами харчування, меблями, ковдрами, 

постільною білизною та необхідним одягом. 



В с. Кисляк було завезено 4 куби каменю і 

зроблено ремонт та водовідвід на місточку по 

вул. Відродження. Силами активних односельчан 

було пофарбовано перила та бордюри на містку в 

с. Кисляк та с. Заріччя. 

Не залишився без благоустрою і міст, який 

з’єднує населені пункти с. Кисляк та с. Карбівка.  

Тамтешню територію розчистили від бруду і 

прогрейдерували дорогу. 

У дитячий садок «Журавлик» було придбано дерев’яні стовпчики для 

облаштування паркану, а у Карбівську школу придбали штахет для паркану. 

Немаловжливим є проведення ямкового ремонту по вул. Жовтнева в с. 

Кисляк. Здійснили також ямковий ремонт бруківки по вул. Колгоспна в с. 

Карбівка. 

 

 

Біля адміністративного приміщення старостинського округу було 

замінено паркан, який був розвалений та зроблено косметичний ремонт. На 

території приміщення старостинського округу зробили ремонт водопроводу. 

У приміщенні пофарбували вікна та підлогу, поремонтували дах, 

впорядкували прилеглу територію та вирізали чагарники. 

 



Протягом року було зроблено огорожу прилеглої території приміщення  

старостинського округу.  

 

 

Кіблицький старостинський округ 

В.о. старости: Манелюк Наталія Вікторівна 

Кіблицький старостинський округ, нажаль у зв’язку з непереборними 

обставинами довгий час працював без старости. Але силами інспектора та 

спеціаліста відділу земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища підтримувалась уся документальна та організаційна робота. 

У грудні 2021 року рішенням 24 сесії в.о. старости 

Кіблицького старостинського окугу було призначено 

Наталію Манелюк. За звідний період всього було 

опрацьовано вхідної документації - 103, вихідної -199. 

Видано довідок різного характеру- 1189. Протягом року  

було реалізована перезакладка погосподарських книг по 

селах: Кіблич, Мелешків, Огіївка у кількості 10 штук, 

куди постійно вносяться зміни.  

Як у більшості старостатів, проводились заходити по благоустрою 

населених пунктів сільських громад, підгортання та прибирання місцевих та 

стихійних сміттєзвалищ. Руками небайдужих 

жителів виконувались ремонтні роботи 

пам’ятників, побілка та обрізка дерев, наведення 

чистоти та прибирання вулиць, автобусних 

зупинок. Було виконано заміну лампочок 

вуличного освітлення. В 

ході реалізації державної 

програми було встановлені нові зупинки в с. Кіблич та в 

с. Мелешків. Загалом хочу похвалити систематичні 

прокошування трави в межах населених пунктів 

старостинського округу. Досить показовим у старостаті 

став ремонт пішохідного містка через малий став у с. 

Кіблич. 



Кунянський старостинський округ 

Староста: Присяжнюк Оксана Андріївна 

Кунянський старостинський округ протягом року проявив себе дуже 

активно та креативно.  

За звітний період взимку під час снігопадів та ожеледиці проведено 

розчищення вулиць населених пунктів, вивезено жорству на ямкові ремонти 

по вулицях старостинського округу, проведено грейдерування вуличного 

покриття населених пунктів на 25,6 км, частково (одна сторона) зроблена 

відмостина уздовж зовнішнього боку стін будівель  біля Кунянського будинку 

культури, відновлено водостічну канаву по 5-му провулку вулиці Надсіб 

с.Куна, проведено поточний ремонт містка через річку Кунка с. Куна, 

встановлено бесідку біля адмінприміщення старостату.  

Виконуючи заходи по благоустрою 

сільських територій виконувались 

постійне викошування трави по узбіччю 

доріг населених пунктів, упорядкування 5-

ти кладовищ, обкошування трави на 

території стадіону, спортивних та дитячих 

майданчиках, проведено косметичний 

ремонт пам′ятника загиблим воїнам та 

обеліску Слави в населених пунктах с. 

Мар’янівка та с. Крутогорб, корчування та 

коронування дерев, кущів, вивіз сміття із стихійного сміттєзвалища с. 

Мар’янівка. На постійній основі упорядковується сміттєзвалище та його 

обвалування  у с. Куна. 

 За світний період старостат дуже часто проводив масове прибирання 

територій населених пунктів(побілка дерев, фарбування огорожі біля установ, 

зачистка тротуарів, вивіз сміття), в роботі яких взяли участь працівники 

бюджетних установ, підприємці та громадяни сільських громад.  

Виявилось що за рік староста зуміла організувати косметичний ремонт 

адмінприміщення та фарбування паркану біля нього.  

 

 



За сприяння благодійного фонду, проведено частково вуличне 

освітлення с. Мар’янівка по вул.Панчука встановлено (9 ліхтарів) та с. Куна 3-

й провулок Надсіб (2 ліхтаря) на суму 50 тис. грн, а також проведена робота 

по заміні ламп вуличного освітлення.  

 

Наразі зусиллями жителів села Куна та ТОВ ПК «Зоря Поділля», ГО 

«Майбутнє починається сьогодні» проведено озеленення біля дитячого 

майданчика декоративними саджанцями в кількості 80шт; а також біля 

будинку культури с. Куна висаджено  60 дерев, біля сільського клубу, стадіону 

с. Крутогорб - 230 дерев; в центрі села с. Кочурів- 20 дерев; громадського ставу 

с. Марянівка -  200 дерев та кущів. 

У селі Мар′янівка встановлено нову 

зупинку. Скільки років люди та школярі 

мокли під снігом та дощем, а перед зможуть 

сховатися.  

Неодноразово в старостаті було 

організовано та відправлено волонтерську 

допомоги в зону проведення ООС та 

військовий госпіталь інвалідів м. Вінниця. 

Староста неодноразово навідується до матерів 

загиблих воїнів, і всіляко допомагає їм. 

Порадував і креативний підхід жителів старостату в проведенні культурно-

масових заходів на різні свята разом з працівниками культури. 

приймали участь  в 5-му всеукраїнському фестивалі- конкурсі 

фольклорних колективів на приз Гната Танцюри 

(представлення світлиці). 

В 2021 році разом зі ГО «Спілка АТО м. Гайсин та 

Гайсинського району», ГО «Майбутнє починається сьогодні», 

учасниками художньої самодіяльності та підприємцями в 

долині УБД с. Мар′янівка було проведено свято Івана Купала, 

а також у вересні взято участь в ЕКО фестивалі під назвою 

«Велика земля» під гаслом «Прозорий бізнес за чисте узбіччя» 

на якому команда старостату здобули друге місце. 



Кущинецький старостинський округ 

Староста: Манелюк Наталія Вікторівна 

Кущинецький старостат за звітний період зарекомендував себе з 

найкращого боку. Робота старости носить показовий та відповідальний 

характер, адже всі доручення та завдання виконувалися вчасно і швидко.  

За звітний період в цьому старостаті працювали насичено та ефективно. 

Взимку прогорталися в обовязковому порядку дороги по населених пунктах 

Кущинецького старостинського округу від снігу. Весною у с. Борсуки провели 

благоустрій. Вирізали усі аварійні дерева. 
 

  

Показовим є благоустрій в межах населених пунктів Кущинецького 

старостату. Постійно на чолі з Наталією Манелюк організовують прибирання 

біля зупинок та пам’ятників по селах.  

Зусиллями активних жителів постійно підгортаються сміттєзвалища, 

ведуться прибирання стихійних сміттєзвалищ на території округу технікою 

підприємців, організовано щомісячний збір сміття.  

 

 За цей рік було замінено два аварійних стовпи лінії електромережі у 

с.Борсуки працівниками РЕСу. Завезено та розгорнуто жорству для 

підсипання найбільш проблемних ділянок доріг по селах округу та здійснено 

вирівнювання ґрунтових та насипних доріг грейдером підприємців. 

Слід відміти і показові ремонтні роботи у чотирьох кабінетах та заміну 

7-ми вікон і 6-ти дверей у адміністративному корпусі приміщення старостату. 

На завершальному етапі нині ремонт коридору. 



   

       Кущинецький старостат взяв участь в конкурсі «Майбутнє Гайсинщини» 

з проектом по благоустрою території біля пам’ятника загиблому воїну у с. 

Кущинці. Згідно проекту, ТОВ «ПК» Зоря Поділля» виділили кошти для 

закупівлі тротуарної плитки, бордюр та оплатили роботу по їх установці. 

Плідною роботою та зусиллями активістів та підприємців були 

завершені роботи встановлення тротуарної платки і на площі біля пам’ятника 

і біля адміністративного корпусу.  

 

Також було взято участь у обласному проекті на тему «Культурна 

спадщина мого краю», а також в конкурсі «Здорове харчування здорові діти».  

Культурне життя Кущинецького старостату радувало гостей та 

односельців протягом усього літа. Старостою були організовані святкування 

дня села у населених пунктах Борсуки, Гнатівка та Кущинці. Немало 

важливою була участь команди Кущинецького старостату у еко-фестивалі.  

 

Ладижинсько-Хутірський старостинський округ 

Староста: Шаповал Микола Іванович 

 

Ладижинсько-Хутірський старостинський округ 

являється одним із малонаселених. Добрі та працьовиті 

господарники стоять на цілодобовій варті свого населеного 

пункту і працюють для добробуту своїх односельчан не 

покладаючи рук.  



Дуже багато дерев у цьому році були почищені та кроновані від 

багаторічного гілля, ліквідовано значні застої сухостою при дорозі. 

Систематично старостою були організовані покоси трави та прибирання на 

місцевих сміттєзвалищах.  

Старостат постійно реагує на вирішення спірних питань по межах 

земельної ділянки, а також по проїзду до житлового будинку. Варто відмітити 

благодійництво та великодушність старости Миколи Івановича, адже він не 

одноразово допомагав дровами та подарунками сім’ї загиблого в АТО та 

людям, які опинилися в важких матеріальних обставинах, а також надав 

допомогу Вінницькому військовому шпиталю ветеранів війни. 

Комунальна сфера Лад.-Хуторів зосереджено працювала на ремонт 

вулиць у селі, адже в цьому році було висипано понад 100 машин жорстви по 

усім вулицям населеного пункту.  

 

Семиріцький старостинський округ 

Староста: Штельмах Галина Марківна 

Семиріцький старостат щодня працює для 

покращення умов життя та побуту населення 

округу, адже першими серед старостатів 

приймали участь у обласному конкурсі розвитку 

територіальних громад «Комфортні громади» та 

у Всеукраїнському конкурсі «Час діяти, 

Україно». Саме в останньому фестивалі стали 

переможцями, де залучили 68 000 грн у громаду, 

за які завершено ремонт старого садочка, закуплений спортивний інвентар, в 

якому буде приміщення спортивної зали для. За звітний період в межах 

населених пунктів було здійснено поточний ремонт сільських доріг – 

підсипання жорствою по вулиці Комарова та греблі в с. Семирічка вулиць 

Українській, Лісовій та польової дороги, що з’єднує вулицю Лісову з вулицею 

Зої Космодем’янської. Всі вищевказані дороги були прогрейдеровані включно 

з дорогами до сільського кладовища в с. Рахни. 



Також було здійснено поточний ремонт сільської дороги висипанням 

жорстви по вулиці Гагаріна в с. Рахни. В зимню пору року за потреби завжди 

прогортався сніг та розчищалися усі дороги.  

Важливим етапом реалізації благоустрою була робота з підгортанням 

сміття та вивезення твердих побутових відходів.  

Весною було реалізовано косметичний ремонт двох пам’ятників та 

братських могил, покрашено огради.  

В парку «Слави», біля пам’ятників,спортзалу, магазинів по селу в селах 

Рахни, Семирічці здійснено насадження 220 дерев.  

 

Степаський старостинський округ 

Староста: Шестопал Михайло Анатолійович 

Степаський старостат давно славиться своєю 

природою, чистим повітрям та краєвидами. Сюди 

приїздять відпочивати шанувальники зеленого туризму 

та пошанувачі відпочинку на березі річки Південний Буг. 

Це свого роду колиска туристичної сфери у нашій 

громаді. Чарівні ліси обіймають територію 

старостинського округу, де завжди можна прогулятися, 

посмакувати влітку 

суницями та зібрати запашне 

різнотрав’я.  

Звичним для громади є ведення 

благоустрою, розгортання снігу на вуличних 

дорогах взимку, грейдерування доріг влітку, 

вирізання дерев, їх кронування, прибирання 

кладовищ, вивіз сухостою та сміття. Кожної 

четвертої суботи місяця проводиться збирання 

сміття по селі Степашки від населення, а в літній 

період з прибережної зони р. Південний Буг та 

лісового насадження, де встановлено спеціально 

10 сміттєвих скринь. 

В цьому році у с .Степашки було проведено 

ямковий ремонт по вулицях Піщана, Жмурка, 



Партизанська. Немало важливим є участь обласному конкурсі «Комфортні 

громади» та реалізації інфраструктурного проекту «Освітлення вулиць-крок 

до європейської громади», загальна сума вартості проекту з освітлення трьох 

вулиць: Петршотравнева, Зарічна,. Центральна, становить 260 664,83 грн. 

Також завдяки меценатам було проведено реставрацію  автобусної зупинки.  

 

 

За звітний період було виконано озеленення села насадженнями хвойних 

дерев в кількості 100 шт. ялини та сосни, а також туї та самшиту в кількості 

100 шт. в центрі села Степашки та на території школи , сільського Будинку 

культури. Взявши участь у проекті озеленення сільських територій, за 

фінансування ПрАТ «Зернопродукт МХП», в Степаському старостаті було 

висаджено 120 шт. плодових саджанців: на території школи 20 шт. яблунь, на 

території дитячого садка 40 шт. горіхів, 20 шт. черешень, 40 шт. яблунь,  біля 

каплички і біля будинку культу при в’їзді у село посадили 20 шт. туї. 

 

Харпацький старостинський округ 

Староста: Колоденський Антон Васильович 

Харпацький старостинський округ 

характеризується своєю гостинністю та 

дружелюбністю. Протягом року було 

видано 453 довідки різного характеру, 

посвідчено 17 заповітів, складено та 

засвідчено - 31 довіреностей, 75 актів 

обстеження, оформлено більше 60 субсидій, 

надано 584 консультацій з різних питань. 

Неодноразово спеціалісти старостату 

надавали відповіді на запити адвокатів та 

нотаріальних контор. Було виконано 

перезакладку погосподарських книг у 

кількості 6 штук, куди постійно вносяться зміни. Всі громадяни села Харпачка 

в кількості 761 осіб введено в програму РТГ та своєчасно вносяться зміни по 

реєстрації, знятті з реєстрації місця проживання, оновлюються дані в зв’язку з 

обміном паспортів та знімаються з реєстрації громадяни в зв’язку із смертю. 



Благоустрій у сільський громаді відбувався на досить високому рівні. 

Зусиллями старости, меценатів та небайдужих активістів взимку розгорталися 

сніги, вирівнювалися ґрунтові дороги грейдером, збиралося сміття в межах 

населеного пункту і поза його межами, обкошували трави, прибирали 

сухостій, прибиралися і ліквідовувалися стихійні сміттєзвалища.  

Протягом року було виконано ремонт даху 

в дитячому садочку. Здійснювалося систематичне 

прибирання кладовищ, зупинок, території ФАПу 

та біля пам’ятників.  

В цьому році було остаточно підключено 

освітлення по вулицях, після проведеної 

реконструкції мережі з зовнішнього освітлення, 

що була розпочата ще в грудні 2020 року. 

Влітку старостинський округ неодноразово 

брав участь у культурно-масових заходах, що 

були організовані Гайсинською міською радою.  

 

 

Чечелівський старостинський округ 

Староста: Штельмах Анатолій Михайлович 

Чечелівський старостинський округ відзначився за рік 
плідною та активною робою. У старостаті було видано 1180 
довідок, складено 38 заповітів, 102 акти обстеження, актові 
записи про смерть -23, оформлено 107 соціальних допомог та 
субсидій, зареєстровано 76 осіб, знято з реєстрації 51 особу. 
Надано 635 консультацій по різних питаннях. Виконано 
перезакладку погосподарських книг по населених пунктам у 
кількості 12 шт. Як в більшості громад слідкували за 
благоустроєм, розгортаючи сніги, посипаючи дороги в 
ожеледицю, вирівнюючи грунтові дороги 
грейдером, збираючи сміття, ліквідовуючи 
сміттєзвадлища, ремонтуючи памятники, 
зупинки автотранспорту і т.д. 

За звітний рік було здійснено 
насадження 600 дерев в парку 
с.Чечелівка, ім. В.Стуса с.Рахнівка, по 
вул. Центральна та біля кладовища в 

с.Чечелівка. Також було зроблено частковий ремонт даху у 
будинку культури та ремонт шкільної спортивної зали у в с. 
Чечелівка. У Рахнівці було здійснено облаштування 
ігрового майданчика у дитячому садку. За допомогою 
депутата міської ради Р.М. Кирилюка виготовлений та 
введений в дію проект по освітленню трьох вулиць: Б. 
Хмельницького, Молодіжна, частково Центральна.  



Ярмолинецький старостинський округ 

Староста: Шуляк Оксана Петрівна 

В Ярмолинецькому старостаті прийом громадян здійснюється за місцем 

роботи в межах робочого часу та в позаурочний час за місцем проживання 

жителів сіл. Жителі округу беруть активну участь в соціально-економічному 

та культурному житті громади. Від активу старостату постійно надаються 

пропозиції щодо, ремонту доріг комунальної власності, вуличного освітлення 

та благоустрою сіл. 

В межах населених пунктів проводиться впорядкування підсобних 

господарств жителів сіл, приватних магазинів, установ, підприємств та 

прилеглих до них територій, узбіччя підїзних доріг , пам’ятних місць . 

За звітний період на території округу було організовано 18 суботників по 

впорядкуванню території центральних вулиць, на кладовищах, побілка дерев 

по вулиці Центральна біля кладовища, побілка дерев вздовж дороги Гайсин - 

Ярмолинці, Ярмолинці - Куна,постійно наводиться порядок на місцевих 

сміттєзвалищах (загортання та обвалкування сміттєзвалища) прибирання 

лісополоси від сміття. Додатково було прибрано прибережну смугу річки 

Південого Бугу в с. Басаличівка). В суботниках взяли участь близько 200 

чоловік - це молодь, учні школи та громадськість. 

На території Ярмолинецького старостинського 

округу було організовано вивіз твердих побутових 

відходів від населення в с. Ярмолинці (кожної 

останньої суботи місяця безкоштовно (СВК» 

Трудівник», ФГ «Добробут», ФГ «Бонус Агро» виділяє 

транспорт). За рік було ліквідовано 8 стихійних 

сміттєзвалищ.  

Протягом 2021 року 

було обстежено та проведено поточний ремонт даху і 

фасадної стіни, а також зроблено поточний ремонт 

електричної мережі адміністративного приміщення 

старостинського округу. Загалом було висаджено 

20 туй, 20 кущів самшиту, 10 ялинок, 4 павловнії, 

30 лип та 40 дерев червоного дуба. За звітний 

період ТОВ «ПК «Зоря Поділля» завезли 120 тон 

щебня для посипки доріг в межах старостату.  



Розвиток транспортної інфраструктури 

 

В 2021 році під час карантинних обмежень Гайсинська міська рада 

стикнулася з проблемою закриття нерентабельних маршрутів до віддалених 

населених сільських пунктів. Реагуючи на звернення громадян, Гайсинською 

міською радою було проведено конкурс з організації автобусних 

пасажирських перевезень по 12 маршрутах, що сполучають села 

територіальної громади та м. Гайсин. Переможцями у конкурсі з організації 

автобусних пасажирських перевезень стали ТОВ АТП 10506 та ТОВ АТП 

ПЛЮС. 

З міського бюджету неодноразово 

виплачувалися компенсаційні виплати за проїзд 

пільгових категорій населення підприємству-

перевізнику.  

В 2021 році по місту Гайсин та 

старостинських округах діє регулярне 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування з міста Гайсин до сіл, і навпаки. Враховані потреби 

жителів міста та основних підприємств, встановлений зручний режим 

перевезення.  

З огляду на збільшення попиту на автобусне перевезення, постійно 

вивчається питання про розширення маршрутів до старостинських округів. 

 

Медична сфера 

У 2021 році Гайсинська міська рада 

стала засновником Гайсинської 

центральної районної лікарні та Центру 

надання первинної медико-санітарної 

допомоги.  

Первинна медична допомога 

надавалася в амбулаторних умовах та за 

місцем проживання пацієнтів і 

передбачала надання консультацій, 

проведення первинної діагностики та 

лікування найбільш поширених 

захворювань і травм, надання невідкладної допомоги, скерування пацієнтів, за 

потреби, в заклади вторинного та третинного рівнів надання медичної 

допомоги. 

Структуру закладу формують 7 амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини (з них 2 міські та 5 сільських (Губницька, Зятковецька, 

Кіблицька, Кунянська, Носовецька), 27 фельшерсько-акушерських та 

фельдшерських пунктів. До складу закладу також входять клінічна 

лабораторія, кабінети (черговий первинної медичної допомоги, процедурний, 

оглядовий, щеплення). Згідно затвердженого штатного розпису в закладі 194 



посади, зайняті – 187,0. Загальна кількість працівників закладу – 186. З них 

лікарів – 29 (в т.ч.  лікарі первинної медичної допомоги – 26), середнього 

медперсоналу – 102 (в т. ч. медичні сестри загальної практики-сімейної 

медицини – 51), молодшого медперсоналу – 13, іншого персоналу – 41.  

Протягом 2021 року за кошти закладу 

закуплено 9 одиниць комп’ютерної техніки на 

загальну суму 193,5 тис. грн. За рахунок 

централізованих поставок отриманий Ноутбук 

Lenovo (23.1 тис. грн.) та 23 кисневих концентратори.  

За кошти міського бюджету закуплено 3 

електрокардіографи (168,0 тис. грн.), аналізатор 

сечовий (45,5 тис. грн.), аналізатор автоматичний 

гематологічний (189,5 тис. грн.). Станом на 01.12.2021 р. укладено з лікарями 

закладу 43,8 тис. декларацій з відповідною реєстрацією в електронній системі 

охорони здоров’я. 

Вторинну медичну допомогу у нашій громаді надає Гайсинська 

центральна районна лікарня. Структуру Гайсинської ЦРЛ формують 

стаціонарні відділення на 190 ліжок, відділення екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги, поліклінічне відділення, жіноча консультація, допоміжні 

лікувально-діагностичні (рентгенологічне відділення, клініко-діагностична 

лабораторія, ендоскопічний кабінет та ін.) та адміністративно-господарські 

підрозділи. Загальна кількість працівників закладу – 412. З них лікарів – 78, 

середнього медперсоналу – 182, молодшого медперсоналу – 91, іншого 

персоналу – 61.  

В 2021 році завершений в рамках 

програми Президента України «Велике 

будівництво» проект «Реконструкція 

приміщень першого поверху будівлі 

комунального некомерційного підприємства 

«Гайсинська центральна районна лікарня» 

Гайсинської районної ради для 

розташування відділення невідкладної 

екстреної медичної допомоги за адресою: 

вул. В’ячеслава Чорновола, будинок 1 м. Гайсин Вінницької області». 

Підрозділ введено в експлуатацію з 17.09.2021 р. Загальна вартість склала 9 

млн. 245,6 тис. грн., з них співфінансування з районного бюджету – 1,5 млн. 

грн., з бюджету Гайсинської ОТГ – 703 тис. грн. 

У грудні 2021 року Гайсинською міської радою було створено відділ 

охорони здоров’я, який буде виключно займатися управлінням медичної 

сфери в громаді.  

За рахунок державного бюджету у відділенні встановлено наступне 

високовартісне медичне обладнання: спіральний комп’ютерний томограф (11 

млн. 970 тис. грн.), цифровий рентген-апарат (4 млн. 800 тис. грн.), апарат 

ультразвукової діагностики (800 тис. грн.). З моменту введення даного 



обладнання в експлуатацію виконано близько 100 комп’ютерних томографій, 

1,5 тис. рентгенологічних та 160 ультразвукових досліджень.  

За власні кошти та кошти місцевого 

бюджету закуплено медичного обладнання, 

меблів та м’якого інвентарю для відділення 

екстреної медичної допомоги на загальну 

суму 482 тис. грн. 

Протягом 2021 року лікарня 

поповнилася наступним медичним 

обладнанням та лікувально-діагностичною 

апаратурою: 

- апарат ШВЛ транспортний (120625.32 грн.); 

- 2 апарати ШВЛ «Ювент-Т» (1036000.00 грн.); 

- 2 дефібрилятори (260336.00 грн.); 

- 2 електрокардіографи (77696.00 грн.); 

- автоклав (162420.00 грн.); 

- фетальний монітор (53 980.00 грн.); 

- аналізатор імуноферментний (116 636.00 грн.); 

- багатофункціональний апарат для фізіотерапії (12100.00); 

- 12 шприцевих насосів (248802.20 грн.); 

- 12 моніторів пацієнта (151032.00 грн.); 

- 5 аспіраторів медичних (42110.00 грн.); 

- 2 аквадистилятори (29 580.00 грн.); 

- повітряний стерилізатор (17 850.00 грн.); 

- центрифуга (8 580.00 грн.); 

- 4 каталки та коляски для транспортування пацієнтів (31 960.00 

грн.); 

- 4 реанімаційних функціональних ліжка (112800.00 грн.); 

- крісло гінекологічне ( 9 950.00 грн.); 

- світильник операційний пересувний (21 000.00 грн.) та ін.  

Нещодавно особисто у відділенні Е(Н)МД введено в експлуатацію ліфт, 

за допомогою якого здійснюється швидка вертикальна комунікація з 

стаціонарними відділеннями (в т. ч. з відділенням анестезіології і інтенсивної 

терапії) та операційним блоком. В 2021 році виготовлена проектно-

кошторисна документація, проведені технічне обстеження та капітальний 

ремонт ліфту головного корпусу (вартість 1521 тис. грн., кошти районного 

бюджету). 

 

Благоустрій, освітлення та комунальна сфера громади 

 

Спеціалісти міської ради регулярно проводять рейди із самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель міста, додержання 

громадянами та юридичними особами правил благоустрою, правил утримання 

домашніх тварин, виявлення майна, що знаходиться в напів- або зруйнованому 

стані, безгосподарського майна та такого, що не використовується. Основними 



виконавцями функцій по благоустрою є комунальні підприємства Комбінат 

комунальних підприємств та Гайсинська житлово-експлуатаційна контора.  

КП «Гайсинська ЖЕК» надає житлову послугу з 

управління багатоквартирними будинками і 

комунальну послугу з поводження з побутовими 

відходами. В управлінні і на обслуговуванні 

підприємства знаходиться 97 багатоквартирних 

житлових будинків. 

В 2021 «Гайсинська ЖЕК» виконала наступні види робіт: 

1. прибирання прибудинкових територій, косіння 

трави, коронування дерев (1 104650,00 грн.); 

2. технічне обслуговування внутрішньо будинкових 

систем водопостачання, водовідведення, 

електропостачання ( 257920,00 грн); 

3. обслуговування димових та вентиляційних каналів (2 15400,00 грн). 

4. поточний ремонт внутрішньо будинкових систем водопостачання, 

водовідведення, електропостачання (515840,00 грн); 

5. роботи по поточному ремонту приміщень, систем водопостачання, 

теплопостачання і інші роботи в бюджетних установах, підприємствах 

(149155,00 грн). 

6. роботи по дезінфекції місць загального користування, вхідних дверей в 

багатоквартирних будинках (93600,00 грн). 

7. послуг (транспорту, встановлення, заміна 

лічильників на холодну воду, прочистка 

каналізації, перевірка ДВК) (152650,00 грн); 

8. послуг з вивезення твердих і рідких відходів від 

населення, бюджетних установ, підприємств 

(1360400,00 грн); 

За звітний період виконувались роботи по заміні 

каналізаційних мереж, ревізії запірної арматури, заміні 

вентилів на стояках, часткового ремонту водопроводу 

з заміною труб в будинках по вул. 1 Травня в буд. № 

79; № 109в; № 111, по вул. Тімірязєва буд. № 7; № 13, по вул. Соборній буд. 

№ 46; № 57; № 64; № 65; № 69, по вул. Ів. Франко буд. 

№ 30; поточний ремонт конструктивних елементів, 

технічних пристроїв будинків 

та елементів зовнішнього 

упорядження-виконано робіт 

на суму 945700,00 грн, а саме:-

відремонтовано 11 під’їздів ( 

вул. Тімірязєва буд. № 13; вул. 

1 Травня буд № 31; буд. №119, 

вул. Чайковського буд. № 10, 

вул. Заводська № 107А; 

Кримська № 1); проводився 



частковий ремонт шиферних та рулонних покрівель в 23 будинках (вул. 

Чайковського буд. № 10; № 12, по вул. Тімірязєва, буд. № 13, вул. Ів. Франко 

буд. № 41, вул. 1 Травня  буд. № 31; № 109А; № 109Б; № 113; № 117,  вул. 

Штельмаха буд. № 16, Грушевського № 68); ремонтувались  вхідні двері в буд. 

№ 109А; № 111 по вул. 1 Травня, буд. № 107А по вул. Заводській, буд. № 7 по 

вул. Тімірязєва,  буд. № 2 по вул. Жовтневій);ремонтувались вікна в буд. № 7 

по вул. Тімірязєва; буд. № 117 по вул. 1 Травня, буд. № 107А по вул. 

Заводській, в буд. № 2 по вул. Жовтневій; виконувались ремонтні роботи 

вхідних козирків в буд. № 5; № 12 по вул. Чайковського, в буд. № 28 по вул. 

Свободи, в буд. № 117 по вул. 1 Травня); на буд. № 111 по вул. 1 Травня бетонувались 

тумби під ливневі труби, а  IV під’їзді проводився ремонт вхідної площадки. 

За рахунок бюджетних коштів виконано роботи по виготовленню проектно-

кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтів, проведено капітальний 

ремонт 3-х ліфтів в житловому будинку № 2 по вул. Жовтневій на суму 328228,00 

грн. Підприємством заключений договір на технічне обслуговування та ремонт 

ліфтів даного будинку 26.04.2021 року і з 01.05.2021 року ліфти введені в 

експлуатацію, які з 2007 року не працювали. 

Комбінат комунальних підприємств за 2021 рік 

вивезли твердих побутових відходів з міста, від населення 

та інших споживачів, старостинських округів – 15 864 м3 

на суму 2 205,73 тис. грн. та нечистот – 3146 м3 на суму 

324,572 тис. грн. Для посипки доріг в зимовий період(в 

тому числі по старостинським округам) використано 840 т 

посипкового матеріалу на суму – 354,422 тис. грн. 

Протягом звітного періоду: зачистили 15,262 тис. 

км доріг та тротуарів від снігу (в тому числі по 

старостинським округам) на суму – 257,378 тис. грн.; 

здійснили заміну ламп та ремонт вуличного освітлення (в 

тому числі по старостинським округам) на суму 256,327 

тис. грн( кількість ламп - 691 шт., кількість LED 

світильників – 180 шт); проведено розчистку та 

поглиблення поверхневого водовідводу по вул. І. Богуна 

протяжністю 240 м. п., та с. Куна протяжністю 150 п. м., 

вул.. Ярова, Соборна та проведено очищення існуючої 

дощової каналізації та ґрунтового водовідведення на 

суму 29,274 тис. грн; проведено ямковий ремонт 

асфальтобетоном вул. Механізаторів, Соборна, І. 

Франка, Південна, Грушевського, 1 Травня, Свободи, 

Гагаріна, Скальна, Кринична, Волонтерів, І. Богуна  площею 849 м2 на суму 420,37 

тис. грн; ліквідовано стихійні сміттєзвалища по вул. І. Богуна (малий міст навпроти 

кладовища), Белендіївка, об’ємом 97 м3 на суму 15,1 тис. грн. 

Протягом 2021 року був здійснений монтаж вуличного освітлення по 

вулицях міста Гайсин: вул. Молодіжна – 455 м , вул. 2 пров. Данила Нечая – 350 м , 

вул. Кутузова – 300 м , вул. Пролетарська – 156 м , вул. 5 пров. Заводська – 268 м , 

вул. Козацька – 204 м , вул. Північна – 60 м , вул. 1 Травня – 100 м , вул. 1 Травня 



будинок 109 – 130 м , вул. Грушевського будинок 68 – 240 м , вул. Південна 11а – 

110 м.\ 

23 грудня автопарк Комбінату 

комунальних підприємств поповнився 

новим автомобілем сміттєвозом, вартість 

якого склала більше 1,5 млн. грн. (1,439 

млн грн – кошти обласного бюджету по 

статті «Інша діяльність у сфері екології 

та охорони природних ресурсів», 255 

тис. грн – гроші міського бюджету). 

Нова спеціальна техніка, яка 

сьогодні вже знаходиться в автопарку Гайсинського комунхозу в повній готовності 

до виконання основних його функцій: завантаження відходів, ущільнення їх і 

транспортування на полігон ТПВ. 

Нажаль, на 2021 рік в силу об’єктивних обставин було заплановано дуже 

малу суму коштів на видатки комунальної сфери. На даний час в нашій громаді 

відсутня вся сучасна необхідна техніка для здійснення прибирання, впорядкування 

та облагородження територій населених пунктів.  

Фінансові витрати на придбання необхідних одиниць техніки є значними, а 

здійснення придбання власними коштами є вкрай обтяжливим для бюджету. 

Відповідно технічної можливості реалізувати всі бажані проекти щодо 

благоустрою, які б дійсно створювали комфортні умови для жителів та гостей 

громади ми не маємо. 

 

Водопостачання та водовідведення 

Одне із найбільш актуальних питань життєдіяльності міста та сільських 

громад – забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення. 

Радує те, що всім разом нам вдається крок за кроком знімати напругу у цьому 

напрямку. Якщо в сільських місцевостях у більшості мають свої криниці та 

скважини, то центр громади завжди потерпав від відсутності води влітку.  

У минулому році виконано значний обсяг робіт, і 

як результат – значно менша кількість звернень і скарг від 

гайсинчан стосовно водопостачання. 2021 році 

підприємством КП «Гайсинводоканал» була проведена 

заміна застарілого обладнання на водонасосній стації 

«Кочурів», де було встановлено новий насосний агрегат, 

який забезпечує питною водою 56 % населення м. 

Гайсин. Результатом цієї роботи стало збільшення часу 

подачі води з 12 годин до 18 годин на добу, що на 30% 

більше, при цьому фактичний ріст витрат електроенергії 

склав лише 3%. 

За звітний період на станціях третього підйому розташованих за адресою 

вул. Жовтнева 2, вул. Жовтнева 7 замінено насосні агрегати на більш 

економічні; змонтовано автономну стацію підвищення тиску для забезпечення 



цілодобовим постачанням води житловий будинок за адресою вул. Соборна 

46.; збудовано нову каналізаційну насосну стацію, яка обслуговує понад 400 

абонентів, а також ЗЗСО І-ІІІ №4 та ЗДО №4. 

На 3х каналізаційно-насосних станціях встановлено автоматичну 

систему оповіщення аварійних ситуацій, що покращило роботу стацій, та 

забезпечено умови для своєчасного реагування та ліквідації аварій. у 2021 році 

проведено повірку та заміну понад 5000 лічильників. Замінено аварійних 

вуличних водогонів загальною протяжністю в 2138 м/п. Встановлено 8 

корінних засувок на центральній мережу водопостачання, що дає змогу 

локалізувати витоки без припинення водопостачання на місто.  

Увесь цей комплекс заходів дав змогу тримати в резерві 5артезіанських 

свердловин загальним дебетом 488м3 на добу. 

 

Використання земельних ресурсів 

 

Кожного року на пленарних засіданнях сесії міської ради розглядаємо 

чимало питань у сфері регулювання земельних відносин, що стосуються 

інвентаризації земельних ділянок під об’єктами комунальної власності, передачі 

громадянам земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки), для 

ведення особистого селянського господарства, для індивідуального гаражного 

будівництва, передачі земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди, 

продажу земельних ділянок у власність, встановлення ставок орендної плати та 

земельного податку, прийняття програм для здійснення землеустрою на території 

міста. 

Відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища було 

розроблено 221 проект рішень, з них: про надання дозволів на виготовлення 

документацій із землеустрою громадянам- 51; відмов у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянам -7; про затвердження документацій із землеустрою громадянам -37; 

про надання та затвердження документацій 

юридичним особам- 126.  

Зокрема було надано земельних ділянок 

в постійне користування релігійним громадам 

у с. Степашки -0,0728 га та м. Гайсин- 0,0824 

га; дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) під проектними дорогами у 

масивах, що перебувають в користуванні фермерських господарств орієнтовною 

площею 90,0 га; дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (невитребуваних паїв 

власники яких померли), орієнтовною площею 158,0 га. За звітний період 

затверджено межі населених пунктів: села Рахнівка та селища Млинки. 



Гайсинська громада тримає лідируючі позиції по забезпеченню земельними 

ділянками учасників бойових дій. За 2021 рік учасники було надано учасникам 

бойових дій, членам сімей загиблих(померлих) та учасникам АТО - 75 ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд(орієнтовно 7,5000 га) на території м. Гайсина та 104 для ведення 

особистого селянського господарства (орієнтовно площею 114,0 га) на території 

Гайсинської об’єднаної територіальної громади.  

З метою поповнення місцевого бюджету від продажу земельних ділянок на 

земельних торгах, розроблене земельним відділом та прийняте депутатами  на 24 

сесії 8 скликання, Положення про  порядок продажу земельних ділянок 

комунальної власності на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які є 

власністю громадян, фізичних та юридичних осіб на території Гайсинської міської 

ради.  

За період 2021 року рішеннями сесій міської ради внесено до переліку 

земельних ділянок право оренди яких пропонується  продати на конкурентних 

засадах 23 ділянки загальною площею 45,0 га. Продано на аукціонах право оренди 

на 3 вільних земельних ділянок в межах населеного пункту міста Гайсин 

загальною площею 1,536 га. 

Відповідно до Указу Президента України №228/2021 «Про деякі заходи 

щодо збереження та відтворення лісів» у тому числі самостійних, збільшення 

площі лісів, стимулювання лісорозведення, збереження та відновлення природних 

екосистем та охорони навколишнього середовища надано постійне користування 

ДП «Гайсинське лісове господарство» земельні ділянки під заліснення 

орієнтовною площею 87,72 га. 

 

Соціальний захист населення у громаді 

У зв’язку із реформами децентралізації та системи соціального захисту 

населення змінилися підходи щодо реалізації мешканцями територіальних громад 

права на соціальний захист. З 01 березня 2021 року запроваджено єдиний механізм 

прийняття територіальними громадами від громадян всіх заяв та документів для 

призначення будь-яких соціальних допомог, пільг, субсидій компенсацій, тощо. В 

Гайсинській громаді ця функція належить відділу соціального захисту населення 

та старостам.  

Відділ є головним розпорядником бюджетних 

коштів щодо підвідомчих установ та організацій: КУ 

«Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської 

ради , Служби у справах дітей Гайсинської міської ради, 

ГО «Гайсинська територіальна спілка ветеранів 

Афганістану», ГО «Спілка учасників бойових дій АТО 

Гайсина та Гайсинського району», Гайсинська міська 

організація ветеранів України», ГО «Гайсинська 

територіальна організація ветеранів та інвалідів „Союз 

Чорнобиль», ГО «Гайсинська територіальна спілка 

інвалідів війни та збройних сил». 



За рахунок коштів місцевого бюджету здійснювалось виконання 

наступних програм: «Приміський автобус» та забезпечення пільгових категорій 

населення міської ради», «Соціальний захист населення Гайсинської міської 

ради».  

Надавалась щомісячна соціальна грошова допомога членам сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий 

проїзд – 21 особі (48,3 тис. грн), одноразова грошова допомога вдовам(вдівцям) 

померлих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – 18 особам (54 тис. 

грн), допомога 10 хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають 

на території громади та отримують програмний гемодіаліз (360 тис. грн), 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 13 

особам (3,4 тис. грн), компенсації за проїзд автомобільним транспортом 

пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального 

користування (1091,8 тис. грн). 

Також з бюджету відшкодовувалися вартості надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (94,7 тис. грн) та компенсаційні 

виплати за пільгові перевезення окремих категорій громадян залізничним 

транспортом (18,8 тис. грн). 

Окрасою показовості в організації надання 

соціальних послуг в нашої громади є - Центр надання 

соціальних послуг. Неодноразово він ставав взірцем 

для вивчення досвіду та отримання різного роду 

нагород та відзнак.  Нині наш Центр є комунальною 

установою і знаходиться у віданні Гайсинської міської 

ради. Відтак обслуговуємо населення об’єднаної 

міської ТГ, а також Краснопільської і Кунянської 

громад.  

Основним завданням центру є: забезпечення 

соціально-побутового патронажу підопічних. 

КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Гайсинської міської ради надає такі соціальні послуги: 

догляд вдома, догляд стаціонарний, денний догляд, 

підтримане проживання, соціальна адаптація, 

соціальна інтеграція та реінтеграція, консультування, 

соціальний супровід, представництво інтересів, посередництво (медіація), 

соціальна профілактика, натуральна допомога, фізичний супровід осіб з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються 

на кріслах колісних, порушення зору, інформування та інші послуги. 

За звітній період центром надання соціальних послуг обслужено 1056 

громадян. Також у нашій громаді функціонує соціальне таксі (для більш 

якісного і своєчасного обслуговування одиноких громадян використовуємо 

три службових автомобіля, а саме транспортування хворих в лікарню, 

будинок-інтернат, доставка продуктів.) Всього було надано 78 транспортних 

послуг. 



Освіта та інклюзивне навчання в громаді 

         Гайсинська громада має досить 

потужну систему дошкільної, шкільної 

та позашкільної освіти. Майже в усіх 

(міській, сільських) громадах на 

сьогодні працюють школи та дитячі 

садочки, які відвідують тисячі діток. 

Однак, після об’єднання громад, перед 

нами постало питання ефективної 

оптимізації.  

 

Питання оптимізації шкільної 

мережі є нелегким для громади. Але 

шукати спільні рішення та 

компроміси між керівництвом 

громади та громадянами на місцях 

легше. В цьому році вже мало місце 

проведення громадського обговорення 

щодо ліквідації школи у с. Рахнівка ім. Василя Стуса. Однак, зміни 

законодавства створили умови, коли наша громада змушена витрачати понад 

2,5 млн. грн. на утримання цієї школи з міського бюджету, адже на 13 учнів 

освітня субвенція уже не надається і не покриває видатки за навчання дітей. І 

на наступний рік, ми змушені будемо шукати вихід, для того щоб зберегти 

історичну спадщину Василя Стуса, а також забезпечити рахнівських діток 

доступом до якісної освіти.  
В Гайсинській громаді функціонує 26 шкіл, 18 

дитячих садків та 2 заклади позашкільної освіти. В школах 

навчається 4764 учні, садки відвідує 1354 дошкільнят, а 

позашкільною освітою займається 1266 дітей. Приємно 

зазначити, що в освітніх установах територіальної громади 

є багато педагогів, які у традиційному навчанні дітей 

використовують сучасні технології дистанційного 

навчання.  

У цьому контексті особливого значення набуває 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року». У 2020-2021 

навчальному році 7 педагогів із 5 навчальних закладів 

району взяли участь у ІІ турі конкурсу в  номінаціях 

«Математика», «Українська мова та література», «Трудове 

навчання». Виборовши перемогу в обласному етапі 

конкурсу – два педагоги отримали нагоду представляти 

Вінниччину на заключному етапі Всеукраїнського конкурсу 

– у номінації «Українська мова та література» учителька 

ліцею №7 м. Гайсин Мендусь Тетяна Петрівна стала 



фіналістом, а Дем’янюк Ганна Володимирівна – учитель математики ліцею №7 

м. Гайсин отримала Диплом переможця ІІ ступеня – рішенням колегії МОН 

України її представлено до нагородження Державною відзнакою - Почесною 

грамотою Верховної ради України, вручено премію Вінницької обласної ради 

та державної адміністрації на обласній серпневій конференції працівників 

освіти Вінницької області.  

У цьому році 445 першокласників отримали подарунки від Гайсинської 

міської ради. Близько 400 тис. гривень з місцевого бюджету використано на 

оплату медичного огляду працівників освіти. 

Значним досягненням в освітній галузі в 

нашій громаді є функціонування Інклюзивно-

ресурсного центру, адже ми здатні забезпечити 

рівний доступ до якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами шляхом 

організації їх навчання в освітніх закладах на 

основі застосування особистісно-орієнтованих  

методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

таких дітей. Станом на 01 

грудня 2021 року в ІРЦ працюють 9 працівників, з них 7 

педагогічні працівники. 

 Кількість дітей на території обслуговування 

Гайсинської міської ради складає 5395 дітей віком від 2 

до 18 років. Додатково, наш ІРЦ обслуговує 760 діток з 

Райгородської ТГ, 1102 з Краснопільської ТГ та 552 з 

Кунківської ТГ.  

Сучасний етап системи освіти характеризується 

інтеграцією дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади шляхом 

покращення матеріального забезпечення системи освіти, здійснення необхідної 

фахової підготовки педагогів, визнання спроможності до навчання кожної 

дитини та необхідності створення суспільством права дітей розвиватися 

вродинному оточенні та мати доступ до усіх ресурсів місцевої громади. Восени 

депутати Гайсинської міської ради підпримали рішення про створення 

інклюзивної групи на базі ЗДО №1 «Пролісок» у м. Гайсин. В садочку введено 

посаду асистента- вихователя, яка має 

допомагати під час занять, реалізовувати 

індивідуальну програму, слідкувати за 

успіхами та труднощами діток з ососбливими 

освітніми потребами. Тому наша громада 

всіляко сприяє розвитку інклюзивної освіти, 

підтримує соціалізацію дітей з особливостями 

розвитку та адекватному сприйняттю їх 

суспільством. 

 



Містобудування та архітектура 

 

Питання стратегічного планування та 

вдосконалення методів управління територіальним 

розвитком в нашій громаді належить до компетенції 

відділу відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, 

благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради. 

Зусиллями відділу отримано можливість проводити 

реєстраційні функції по видачі необхідних містобудівних 

умов та обмежень щодо проектування об’єктів 

будівництва на території об’єднаної громади, реєстрацію 

виданих будівельних паспортів для забудовників в 

населених пунктах міської ради. З серпня місяця було 16 звернень і усі вони 

внесені у відповідні реєстри. 

Відділом проводиться постійна робота з координації діяльності 

суб’єктів містобудування, щодо забудови територій, узгоджуються пропозиції 

щодо режимів використання та забудови земель міської громади, надається 

необхідна документація. 

За поточний період було оновлено два регуляторних акти міської ради: 

приведення у відповідність Правил розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності та впорядкування Правил з 

розміщення зовнішньої реклами, дія яких поширюється на усі населені пункти 

громади. Розроблено та оприлюднено на сайті для обговорення нова редакція 

Правил благоустрою міської ради. На розгляд громадськості надані нові 

правила щодо можливості влаштування суспільних просторів населених 

пунктів, організації робіт по усім сферам пов’язаних з благоустроєм, 

будівництвом, облаштуванням населених пунктів, створенням умов для 

зручного та затишного проживання мешканців громади. 

В рамках проекту «Комфортна громада» було розроблено проектно-

кошторисну документацію та виконано роботи по зовнішньому освітленню 

вулиць Першотравнева, Центральна, Зарічна в с. Степашки, по вулиці 

Жовтневій в с. Кисляк, по вулицям 1 Травня та Гагаріна в с. Гунчі. 

Також при співфінансуванні мешканців міста реалізується влаштування 

асфальтобетонного покриття по вулицям Новоукраїнській, 1-шій Сонячній та 

3-тій Сонячній, загальною протяжністю 1.75 км  на суму майже 7 мільйонів 

гривень. 

В поточному періоді виготовлено проектно-кошторисну документацію 

на влаштування доріг, які сполучають села Карбівку та Бондурі з автодорогою 

Р-33.  

 

Культура в громаді 

В Гайсинській територіальній громаді реалізацію державної політики в 

сфері культури у 2021 році забезпечували 68 закладів. В рамках реалізації 

заходів Комплексної програми розвитку культури та духовного відродження 



на 2021-2025 роки силами працівників культури, за фінансової підтримки 

благодійників, коштів місцевого бюджету, були проведені ремонтні роботи в 

5-ти закладах культури клубного типу, в тому числі проведено ремонт фасаду 

Міського Будинку культури, здійснено поточні ремонти в Жерденівському 

СБК, Губницькому СБК, Семиріцькому СБК, Новоселівському СК. 

В цьому році Гайсинська громада відкрила плеяду культурно-мистецьких 

заходів «Ти у мене єдина!» з нагоди 30-річчя Незалежності України, провівши 12 

червня 2021р. V Всеукраїнський фестиваль-конкурс фольклорних колективів на 

приз Гната Танцюри», до 120-річчя від дня народження видатного фольклориста, 

на якому перемогу виборов народний аматорський фольклорно-етнографічний 

ансамбль «Кумасі» с.Чагів Оратівської ТГ.  
Готуючись до V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу фольклорних 

колективів на приз Г. Т. Танцюри, присвячений, 120-ій річниці від дня 

народження фольклориста, що проходив в м. Гайсин 12.06.2021 року, були 

задіяні всі клубні установи, які приймали участь в дефіле українського одягу, 

виставці декоративно-прикладного мистецтва, готували світлиці зі стравами 

української кухні, та виробами ДПМ, музичні номери для участі в заході.  

Гостями фестивалю були 

фольклорні колективи з 8 

областей України та 22 

фольклорні гурти з Вінниччини, 

які виступали протягом дня на 

кількох сценічних майданчиках. 

Фестиваль фольклору став 

подією для громади та вшанував 

творчість фольклориста-земляка 

Гната Трохимовича Танцюри.  

Протягом звітного періоду жителі Гайсинської громади були учасниками 

обласних і Всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Зокрема в обласному 

онлайн конкурсі читців «Кобзар і Україна» наші земляки зайняли: І місце – 

Катерина Васильченко (с. Огіївка), ІІ місце – Антон П’ятківський (с. 

Мар’янівка). Також взяли участь в обласних виставках ДПМ, «Бубнівська 

кераміка». Актор народного театру М. Галич взяв участь в обласному онлайн 

святі гумористів ім. С. Руданського, що проводиться в м. Калинівка, та 

виборов почесне ІІ місце. 

Дитячий фольклорний колектив «Зозулята» взяв участь в онлайн етно-

фестивалі «Калинові мости», що проходить в м. Тульчин. 

І місце в V Всеукраїнському фестивалі фольклору ім. Г. Танцюри в м. 

Гайсин в номінації «пісенний фольклор» виборов серед кращих фольклорних 

колективів – народний аматорський фольклорний колектив «Рідня» МБК (кер. 

Л.Горошко), також в цьому фестивалі взяли участь фольклорні колективи с. 

Ярмолинці та с. Рахнівка і дитячий колектив «Зозулята» Гайсинського МБК. 

26 червня цього року народний аматорський хоровий колектив ім. М. 

Горошка Гайсинського комунального закладу «Міський будинок культури» був 

учасником культурно-мистецької акції «Щедрик –мелодія Вінниччини» в м. 



Тульчин, де було встановлено новий український рекорд. Отже, завдяки йому 

культурні діячі Гайсинської громади були дотичні до встановлення рекорду 

України з одночасного спільного виконання всесвітньовідомого твору Миколи 

Леонтовича «Щедрик» з найбільшою 

кількістю виконавців.  

Народний аматорський духовий 

оркестр МБК (кер. М. Бондар) взяв участь у 

обласному святі духової музики «Сурми 

Поділля» у с. Городківка. 

У Всеукраїнському багатожанровому 

конкурсі мистецтв «Єднаймо серця» 

танцювальний колектив естрадно-

спортивного танцю «Посмішка» (кер. А. Поздоровкіна), виборов найвищу 

нагороду гран-прі, а танцювальний колектив «Дитинство» (кер. М. Стус) – І та 

ІІ місце. 

 

Порадували своїми досягненнями танцювальні колективи МБК, 

прийнявши участь у Міжнародному багатожанровому фестивалі «Злата Фест 

– Україна має талант»: зразковий танцювальний колектив естрадно-

спортивного танцю «Посмішка» (кер. А. Поздоровкіна), які отримали найвищу 

нагороду Гран-прі, та танцювальний колектив «Дитинство (кер. М. Стус), які 

зайняли І місце. 

В рамках заходів, визначених програмою розвитку культури та 

духовного відродження на період 2016-2021 років відбулося святкування 

Всеукраїнського дня бібліотек, а також заходи з нагоди Міжнародного дня 

рідної мови, Дня слов`янської писемності і культури та 

Дня української писемності і мови. Бібліотечні заклади 

Центральної бібліотечної системи приймали активну 

участь у виставковій роботі під час проведення районних 

та обласних свят: до 30 річчя Дня Незалежності України, 

еко-фестивалі, в представленні світлиць під час 

Всеукраїнського свята, приуроченого 120-річниці від дня 

народження Г. Танцюри та інших. 



В рамках заходів, визначених програмою відбулося святкування 

Всеукраїнського дня бібліотек, а також заходи з нагоди Міжнародного дня 

рідної мови та Дня української писемності і мови. Наша рідна українська мова 

– одна з найбагатших і наймелодійніших мов світу. Її порівнюють з калиною, 

бо вона така ж красива, як народний, улюблений символ українців, її 

порівнюють зі співом солов’я, бо лине вона, як ніжна пісня співучого 

соловейка. 

У Гайсинській централізованій бібліотечній системі закладені давні 

традиції популяризації краєзнавчих знань серед широких верств населення, 

накопичений великий досвід роботи. Є значний масив інформаційних ресурсів, 

випробувані різні методики роботи, широко застосовуються нові інформаційні 

технології, в тому числі і для створення власної краєзнавчої інформації. 

Гайсинська земля завжди була щедрою і багатою не лише трударями, 

великими врожаями, високими трудовими здобутками. Найперша і 

найголовніша окраса і гордість нашого краю - його люди.  

Гайсинська центральна бібліотека цього року започаткувала цикл 

віртуальних виставок «Життя гідне пам'яті 

і пошани. Знамениті гайсинчани». Тут 

розповідаємо про наших земляків, чиї 

імена і досягнення стали надбанням 

широкої громадськості. 

Багата наша громада і музейними 

установами. Мережа музейних установ 

громади складається з двох державних музеїв 

–краєзнавчий музей Гайсинщини, музей 

гончарного мистецтва (садиба-братів 

Герасименків) с. Новоселівка, п'яти  

народних музеїв – музею фольклору Г.Т. Танцюри, музею Василя Стуса, музею 

ветеранів війни в Афганістані, музею «Пам’ять Чорнобиля», музею АТО. Музеї 

проводять науково-дослідницьку, пошукову, культурно-масову, виставкову 

роботу, працюють над поповненням колекцій. В 2021 році надійшло більше 250 

нових експонатів. Поліпшилась і екскурсійна робота в музеях. Відвідують їх не 

тільки гайсинчани, а й представники з інших областей України. Беруть музеї 

активну участь і в проведенні заходів, які проводяться в громаді. 

 
 

 

 

 

 



В КП «Гайсинська дирекція кіномережі» працює міський кінотеатр 

«Мир» і 11 сільських кіноустановок, на екранах яких демонструються в 

основному кінофільми українських виробників. Багато фільмів 

демонструються документальних, пов’язаних із бойовими діями на Сході 

України («Воїни духу», «Позивний «Зеніт», «Дебальцеве» та інші). 

 

Гайсинська музична школа  

 
У 2021 році в Гайсинській музичній школі навчається 290 учнів. 

Виконання навчального плану забезпечують 32 педагогічних працівники 

згідно вимог Міністерства культури та Міністерства освіти і науки України на 

7 відділах: фортепіанному, струнно-смичковому, народному, духовому, 

хоровому, теоретичному та художньому. 

Лютий 2021 р. – На ІХ Міжнародному багатожанровому дистанційному 

фестивалі-конкурсі мистецтв «Golden fest» (м .Переяслав), Дует флейтистів у 

складі Довгої Юліани та Козінської І.В. став Лауреатом І ступеня. 

Лютий 2021 р. – Довга Юліана – Лауреат І ступеня Міжнародного 

фестивалю «Зорепад талантів» (Київ-Рига-Прага) (викл. Козінська І.В.). 

26 лютого 2021 р. – Переможці обласного конкурсу молодих виконавців 

інструментальної музики (м. 

Тульчин): лауреат І ступеня – 

Колосовська Дар’я (викл. Борова 

С.В., конц. Штейман Б.С., Борова 

С.В., Калініч Я.); лауреат ІІ ступеня – 

Чорна Софія (викл. Борова С.В., конц. 

Петрук В.В.); лауреати ІІІ ступеня – 

Маянський Дмитро (викл. Бондар 

М.Д., конц. Штейман Б.С.; Богданова 

Лія (викл. Козінська І.В., конц. Шеремета Г.О.); ансамбль народних 

інструментів (кер. Борова С.В.). 

Січень-лютий 2021 р. – Переможці Дистанційного міжнародного 

багатожанрового фестивалю-конкурсу «Водограй» (м. Мелітополь): лауреат І 

ступеня – Довга Юліана (викл. та конц. Козінська І.В.), лауреат ІІ ступеня – 

Богданова Руфіна (викл. Козінська І.В.). 

10-17 березня 2021 р. – Духовий оркестр нашої школи (кер. Лисак П.І.) 

здобув диплом Лауреата І премії на І Всеукраїнському фестивалі мистецтв 

«Soul of Music» (м. Одеса). 



29-30 березня 2021 р. – Лауреатом І премії ХХХ Міжнародного онлайн 

фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Квітуча Україна» 

(м.Київ) стала Богданова Руфіна (викл. Козінська І.В.). 

21 квітня 2021 р. – на V міському відкритому 

конкурсі юних виконавців-інструменталістів 

«Музиченьки» (м.Бурштин Івано-Франківської обл.) ІІІ 

місце зайняла Рой Ксенія (викл. і конц. Козінська І.В.). 

24-26 квітня 2021 р. – Лауреатом ІІ ступеня 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «Сім нот» 

(м.Харків) стала Гораль Діана (викл. Богдан А.В., конц. 

Голянтус М.І.). 

20 травня 2021 р. – 2 місце Міжнародного 

інклюзивного фестивалю-конкурсу «BEEARTFEST» 

(м.Київ) в номінації «вокал» зайняв Люльчак Денис (викл. Богдан А.В., конц. 

Шеремета Г.О.). 

5 травня 2021 р. – Довга Юліана (флейта, викл. Козінська І.В.) 

нагороджена дипломом лауреата за зайняте ІІ місце ІІ Всеукраїнського 

дистанційного конкурсу вокальної та інструментальної виконавської 

майстерності «Струни Поділля» (м. 

Вінниця). 

8-9 травня 2021 р. – Міжнародний 

фестиваль-конкурс «Юні таланти України 

2021» (м.Львів): Фортепіанний квартет у 

складі Шуляр Анастасії, Козар Анастасії, 

Бушуєвої Аліси, Колосовської Дар’ї 

(керівник Маруненко І.М., викл. 

Маруненко І.М., Штейман Б.С., Шеремета 

Г.О.) – Лауреат І премії а фортепіанний 

дует у складі Шуляр Анастасії та Козар Анастасії (керівник Маруненко І.М., 

викл. Маруненко І.М., Штейман Б.С.) – Лауреат ІІ премії. 

13-15 травня 2021 р. – Лауреат І премії Міжнародного фестивалю-

конкурсу мистецтв і талантів «Танцюй» Співай! 

Перемагай!!!» (м.Бердянськ) – Тарковська Софія 

(викл. Колосовська С.М.). 

17-22 травня 2021 р. – ІІ Всеукраїнський 

фестиваль мистецтв «Soul of Мusic» (м.Одеса): 

Лауреати І ступеня – Бубновський Даніїл та Щербін 

Марк (викл. Лисак П.І., конц. Маруненко І.М.). 

30 травня 2021 р. – ІІ тур Всеукраїнського 

відкритого музичного фестивалю-конкурсу «Дебют 

– 2021» (м.Одеса): Фортепіанний квартет у складі 

Шуляр Анастасії, Козар Анастасії, Бушуєвої Аліси, 

Колосовської Дар’ї (викл. Маруненко І.М., 

Штейман Б.С., Шеремета Г.О.) – Лауреат ІІІ 



ступеня, Фортепіанний дует у складі Козар 

Анастасії, Шуляр Анастасії (викл. Маруненко 

І.М., Штейман Б.С.). 

12 червня 2021 р. – І Міжнародний 

фестиваль-конкурс «Summer notes» (м.Харків): 

Лауреат І ступеня – Семенишина Тетяна (викл. 

Колосовська С.М., конц. Штейман Б.С.), 

Лауреати ІІ ступеня – Добрянський Ярослав, 

Добрянський Владислав (викл. Колосовська С.М., 

конц. Штейман Б.С.). 

В 2021 році в зв’язку з посиленням 

карантину з 4 березня по 4 травня та з 23 вересня 

по 2 листопада навчальний процес було 

організовано в дистанційній формі навчання. 

  
Спортивні досягнення 

 

Реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту 

протягом 2021 року здійснювали Гайсинська ДЮСШ та ВП ГО ВФСТ 

«Колос» Гайсинської ТГ. 

На балансі Гайсинської ДЮСШ 

знаходиться 10 спортивних споруд: 

стадіон «Дружба, борцівський зал, зал 

№1, зал №  2, тренажерний зал, 

тренажерний майданчик по вул. 

Перемоги 3 корпус А, тренажерний 

майданчик по вул. вул 1 Травня 85, 

футбольне поле «Бета», коплексний 

спортивний майданчик з штучним 

покриттям, футбольний майданчик з 

штучним покриттям.  

В Гайсинській ДЮСШ функціонує 5 відділень з видів спорту: 

бадмінтон; волейбол хлопці, дівчата; футбол; тхеквондо ВТФ; боротьба греко-

римська.  
26 лютого 2021 р. Обласний турнір з греко римської 

боротьби присвячений пам’яті першого директора 

Теплицької ДЮСШ В. Гишка 4 чол.- І місця, 3 чол. – ІІ місця, 

3 чол. – ІІІ місця тренери: Садовець І. В. , Задрановський Ю. 

Л. 

Пустовіт Христина чемпіонка України серед дівчат 

2005р.н. Виконала норматив КМС України. Тренер: 

Міщенко Н.М.  



Випускник 2021 року Гайсинської ДЮСШ 

Бар’янов Давид який навчається у Вінницькому 

педагогічному університеті ім. Коцюбинського 11 

листопада 2021 року прийняв участь у чемпіонаті 

Вінницької області з боротьби греко-римської серед 

чоловіків у ваговій категорії 67 кг. Зайняв ІІ місце та 

виконав норматив КМС України. 

Протягом року робота ВП ГО ВФСТ «Колос» 

Гайсинської ТГ була зосереджена на тренуваннях та 

участі у районних, обласних та Всеукраїнських 

чемпіонатах та змаганнях. Зокрема, 

організовувались змагання та матчі присвячені 

різним датам: дитячий «Туризм» та– до Дня 

захисту дітей, шахматний турнір та 

баскетбольний матч в місцевому парку культури 

та відпочинку – до Дня молоді, показові змагання 

з футболу, волейболу присвячені Дню фізичної 

культури та спорту- в м. Гайсин та с.Чечелівка. 

 

 

Підсумки за 2021 рік 

Резюмуючи та підсумовуючи роботу за цей період, можна з впевненістю 

сказати, що саме завдяки спільній плідній роботі, нам вдалось виконати 

поставлені завдання, реалізувати плани щодо розбудови дієвої інфраструктури та 

досягти відповідних задовільних показників у соціально-економічному розвитку 

Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади. 

2021 рік був роком становлення та регламентації. Ми формували з нуля 

усю структуру апарату виконавчого комітету Гайсинської міської ради, 

оновлювали колектив, юридично ставали засновниками комунальних 

підприємств, установ та комунального майна, здійснювали реорганізацію 

шляхом приєднання сільських рад та їх комунального майна та вчилися 

працювати в новому вимірі і боротися з усіма новими викликами сьогодення.  

До Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади на основі 

об`єднання Гайсинської міської ради та 16 сільських рад Гайсинського району 

Вінницької області - увійшли 43 населених пункти. А я Вам скажу, що це дуже 

велика відповідальність для здійснення об’єктивного управління та прийняття 

рішень. Ми щодня вчимося разом долати усі труднощі та стараємося для наших 

жителів. В цьому році наша Гайсинська об’єднана територіальна громада почала 

оживати та взяла чудовий старт свого нового розвитку!  

Знаковою подією для нашої громади було прийняття Стратегії розвитку 

Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади на 15 сесії Гайсинської 

міської ради від 18 червня 2021 року, адже цей документ може стати рушійною 

силою залучення інвестицій та нових проектів. Поєднання зусиль, спрямованих 

на заохочення підприємництва та покращення простору в громаді, із зусиллями, 



спрямованими на пом’якшення несприятливого впливу на довкілля, 

забезпечуватиме розвиток Гайсинської громади як території з безпечним 

довкіллям та високими стандартами якості життя її громадянам.  

Згодом на 17 сесії- затвердили рішення про нові податки і збори на 

території нашої громади. За короткий період нам вдалося опрацювати та 

прийняти значну кількість регуляторних актів.  

Робота Гайсинської міської ради Вінницької області базується на плідній 

співпраці 34 обраних депутатів та виконавчого апарату міської ради. Депутати 

восьмого скликання беруть активну участь у життєдіяльності закріплених за 

ними округів, в роботі постійних депутатських комісій, виступають на пленарних 

засіданнях сесій, вносять свої пропозиції, які завдяки кваліфікованій роботі 

виконавчого апарату, втілюються в життя. 

В громаді функціонує 177 бюджетних установ, з них 52 заклади освіти (в 

тому числі 19 дитячих садків та 26 загальноосвітніх шкіл), 104 заклади культури, 

29 закладів охорони здоров’я (з врахуванням 22 ФАПів та 7 амбулаторій), 8 

закладів соціального забезпечення. 

З початку року в бюджетній сфері працює 2530 осіб. Протягом 11 місяців 

поточного року в громаді відсутня прострочена кредиторська заборгованість по 

виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери. 

Було забезпечено співфінансування: 

-придбання машини для збору та транспортування побутових відходів; 

-реконструкція дитячого садка №3 «Теремок»; 

-реконструкції приміщення центральної районної лікарні для 

розташування відділення невідкладної медичної допомоги; 

-реконструкції мережі вуличного освітлення (с. Гунча, с. Кисляк, с. 

Степашки). 

Проведено реконструкцію системи опалення в дитячому садку №2 

«Дзвіночок», проведено капітальний ремонт приміщення їдальні в школі №1 м. 

Гайсин, забезпечено фінансування капітального ремонту огорожі центру 

надання соціальних послуг, забезпечено ремонт ліфтів в будинку у 9-ти 

поверховому будинку по вул. Жовтнева, у м. Гайсин, забезпечено виготовлення 

проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт шкіл територіальної 

громади. 

Обсяг міського бюджету на 2021 рік становить 399,8 млн. грн. За 11 місяців 

поточного року було отримано 356,7 млн.грн.  

По Гайсинській міській територіальній громаді фактичні надходження 

доходів загального фонду за 11 місяців на одну особу населення становлять 5.476 

грн. Так, за січень-листопад поточного року з бюджету Гайсинської міської 

територіальної громади було проведено видатків на суму 324,0 млн. грн. 

Видатки на соціально-культурну сферу були профінансовані на суму 274,3 

млн.грн., з них: на освіту – 213,1 млн. грн., на охорону здоров’я – 18,5 млн. грн., 

на соціальний захист та соціальне забезпечення 15,6 млн.грн., на культуру – 22,7 

млн. грн., на фізкультуру та спорт – 4,4 млн. грн. 



На фінансування захищених статей видатків було спрямовано коштів в 

сумі 265,8 млн.грн., що становить 82% в структурі видатків і є підтвердженням 

того, що міський бюджет є соціально спрямованим. 

Таким чином, в бюджеті міської територіальної громади є достатній 

фінансовий ресурс для забезпечення розвитку територіальної громади. 

Якщо когось цікавить інформація про більш детальну аналітику 

надходжень та видатків міського бюджету, рекомендую звернутися за 

інформацією до фінансового управління.  

Діяльність міської ради спрямована на оперативне реагування на 

звернення громадян, цілеспрямоване розв’язання їх обґрунтованих вимог.  

У продовж 2021 року до Гайсинської міської ради надійшло 3891 

письмових та усних звернень, всі вони розглянуті особисто мною, депутатами та 

профільними спеціалістами апарату виконавчого комітету та надані обґрунтовані 

відповіді заявникам у кількості 2704.  

На жаль, через обмеженість фінансування, не всі питання, з якими 

звертаються жителі Гайсинської громади, можливо вирішити одразу, особливо 

ті, що стосуються капітального та поточного ремонту житла, ремонту доріг, 

благоустрою міста. Такі звернення беремо на контроль і ці питання включаємо у 

перспективні плани робіт.  

Адміністративні послуги в Гайсинській громаді надаються Центром 

надання адміністративних послуг та державної реєстрації виконавчого комітету 

Гайсинської міської ради, а деякі з них також входять до повноважень кожного 

старости в межах старостинських округів.  

Відділом ЦНАП та Державної реєстрації виконавчого комітету 

Гайсинської міської ради на сьогоднішній день надається 58 адміністративних 

послуг. Також хочу повідомити, що в повній мірі йде хід підготовки до надання 

сервісів видачі внутрішніх та закордонних паспортів. Невдовзі чекаємо старту.  

Важливою ланкою інфраструктурного розвитку нашої громади стала 

реалізація державної програми Великого Будівництва від Президента України 

Володимира Зеленського. У рамках національної програми в межах Гайсинської 

громади завершено капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення Гайсин-Теплик, а саме в с. Кущинці, с. Кіблич, 

с. Огіїівка.  

Для зручності громадян територіальної громади облаштували 3 автобусні 

зупинки та таблички з назвами населених пунктів біля них та облаштували 2 

нових посадкових майданчика. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення влаштували понижені бордюри та тактильну плитку на 

посадкових майданчиках. Тепер шлях до центру громади буде швидким та 

надійним, особливо коли виникає потреба в швидкій медичній допомозі.  

А ось на тому тижні, в рамках Великого будівництва, завершена більшість 

робіт по закладу дошкільної освіти №3 «Теремок» по вул. 30-річчя Перемоги.  

З міського бюджету на садочок було виділено 5 млн. 200 тис. В 

дошкільному закладі зроблені підлога з підігрівом, пандус з підігрівом, 

перероблений дах, встановлені протипожежна сигналізація та блискавкозахист, 

сонячні та лед-світильники, побудована модульна котельня на 2 котли на 



альтернативному виді палива, окремі площадки для сміттєвих баків і сушіння 

білизни. 

Цьогоріч влітку відбулося офіційне відкриття приймального відділення 

екстреної медичної допомоги Гайсинської центральної районної лікарні, 

оновлене в рамках президентської програми «Велике будівництво». Підрозділ 

введено в експлуатацію з 17.09.2021 р. Загальна вартість склала 9 млн. 245,6 тис. 

грн., з них співфінансування, з міського бюджету Гайсинської територіальної 

громади– 703 тис. грн. 

За рахунок державного бюджету у відділенні встановлено наступне 

високовартісне медичне обладнання: спіральний комп’ютерний томограф (11 

млн. 970 тис. грн.), цифровий рентген-апарат (4 млн. 800 тис. грн.), апарат 

ультразвукової діагностики (800 тис. грн.). З моменту введення даного 

обладнання в експлуатацію виконано близько 100 комп’ютерних томографій, 

1500 тис. рентгенологічних та 160 ультразвукових досліджень.  

Нещодавно особисто у відділенні Екстренної медичної допомоги введено 

в експлуатацію ліфт, за допомогою якого здійснюється швидка вертикальна 

комунікація з стаціонарними відділеннями (в тому числі з відділенням 

анестезіології і інтенсивної терапії) та операційним блоком. В листопаді 2021 

року депутати виділили кошти в сумі 518 тис. грн. з міського бюджету для 

закупівлі нового апарату ШВЛ.  

Варто відмітити і роботу первинної ланки сімейної медицини у нашій 

громаді. Структуру закладу формують 7 амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини (з них 2 міські та 5 сільських (Губницька, Зятковецька, 

Кіблицька, Кунянська, Носовецька), та 22 фельшерсько-акушерських та 

фельдшерських пунктів. Додатково, наша первинна ланка обслуговує ще 5 

ФАПів у Кунківській об’єднаній громаді.  

При цьому хочу зазначити, що у порівнянні з іншими громадами, у нас 

були збережені усі ФАПи, і жодного не зачинили. За рік організовано 5 пунктів 

вакцинації у нашій громаді, де мали змогу провакцинуватися більше 25 тис. осіб.  

За кошти міського бюджету в сімейну медицину в цьому році закуплено 3 

електрокардіографи на суму 168,0 тис. грн., аналізатор сечовий за 45,5 тис. грн., 

аналізатор автоматичний гематологічний за 189,5 тис. грн. Станом на 01 грудня 

2021 р. укладено з лікарями закладу 43,8 тис. декларацій з відповідною 

реєстрацією в електронній системі охорони здоров’я. 

Доречі, на 22 сесії було створено відділ охорони здоров’я, який уже з 

наступного року буде безпосередньо займатися та розвивати медичну сферу у 

нашій громаді.  

Досить показово та результативно працює і соціальна сфера. З 01 березня 

2021 року запроваджено єдиний механізм прийняття територіальними 

громадами від громадян всіх заяв та документів для призначення будь-яких 

соціальних допомог, пільг, субсидій компенсацій, тощо. В Гайсинській громаді 

ця функція належить відділу соціального захисту населення та старостам. За 

рахунок коштів місцевого бюджету здійснювалось виконання програм: 

«Приміський автобус», «Соціальний захист населення Гайсинської міської 



ради». Щомісяця з міського бюджету надавалась соціальна грошова допомога 

соціально вразливим категоріям населення.  

Окрасою показовості в організації надання соціальних послуг в нашої 

громади є - Центр надання соціальних послуг. Неодноразово він ставав взірцем 

для вивчення досвіду та отримання різного роду нагород та відзнак. Нині наш 

Центр є комунальною установою і знаходиться у віданні Гайсинської міської 

ради. Відтак обслуговуємо населення об’єднаної міської територіальної громади, 

а також Краснопільської і Кунянської громад. В цьому році було також створено 

Службу у справах дітей, які щоденно відповідають за реалізацію державної 

політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності 

та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень в Гайсинській об’єднаній 

громаді.  

Гайсинська громада тримає лідируючі позиції по забезпеченню 

земельними ділянками учасників бойових дій. За 2021 рік учасникам бойових 

дій, членам сімей загиблих(померлих) та учасникам АТО було надано - 75 

ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (орієнтовно 7,5 га) на території м. Гайсина та 104 ділянки для 

ведення особистого селянського господарства (орієнтовно площею 114,0 га) на 

території Гайсинської об’єднаної територіальної громади.  

За 2021 рік поліпшили житлові умови двоє військовослужбовців, яким 

були видані ордери для вселення у службові житлові приміщення. 

Гайсинська громада має досить потужну систему дошкільної, шкільної та 

позашкільної освіти. Майже в усіх (міській, сільських) громадах на сьогодні 

працюють школи та дитячі садочки, які відвідують тисячі діток. Однак, після 

об’єднання громад, перед нами постало питання ефективної оптимізації.  

Питання оптимізації шкільної мережі є нелегким для громади. Але шукати 

спільні рішення та компроміси між керівництвом громади та громадянами на 

місцях легше. В цьому році вже мало місце проведення громадського 

обговорення щодо ліквідації школи у с. Рахнівка ім. Василя Стуса. Однак, зміни 

законодавства створили умови, коли наша громада змушена витрачати понад 2,5 

млн. грн. на утримання цієї школи з міського бюджету, адже на 13 учнів освітня 

субвенція уже не надається і не покриває видатки за навчання дітей. І на 

наступний рік, ми змушені будемо шукати вихід, для того щоб зберегти 

історичну спадщину Василя Стуса, а також забезпечити рахнівських діток 

доступом до якісної освіти.  

У цьому році 445 першокласників отримали подарунки від Гайсинської 

міської ради. Близько 400 тис. гривень з місцевого бюджету використано на 

оплату медичного огляду працівників освіти. 

Значним досягненням в освітній галузі в нашій громаді є функціонування 

Інклюзивно-ресурсного центру, адже ми здатні забезпечити рівний доступ до 

якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх 

навчання в освітніх закладах з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

Восени депутати Гайсинської міської ради підпримали рішення про 

створення інклюзивної групи на базі ЗДО №1 «Пролісок» у м. Гайсин. В садочку 



введено посаду асистента- вихователя, яка має допомагати під час занять, 

реалізовувати індивідуальну програму, слідкувати за успіхами та труднощами 

діток з ососбливими освітніми потребами. Тому наша громада всіляко сприяє 

розвитку інклюзивної освіти, підтримує соціалізацію дітей з особливостями 

розвитку та адекватному сприйняттю їх суспільством. 

Минулий рік був періодом становлення, трансформації підходів до 

управління та відкритого діалогу між органами влади і громадськістю.   

Сьогодні зростає ефективний зворотній зв'язок між органами публічної 

влади та громадськістю. З метою розширення інформованості й відкритості 

діяльності Гайсинської міської ради та її виконавчих органів у виконавчому 

апараті міської ради було створено відділ інформаційної діяльності, зв’язків з 

громадськістю, інформаційних технологій та технічного забезпечення. Відділом 

одразу була організована робота по редизайнингу офіційного веб-сайту 

Гайсинської міської ради та вперше створено профіль офіційної сторінки 

Гайсинської міської ради у соціальній мережі Facebook. За допомогою сторінки 

у соціальних мережах відбувається інформування та обмін найактуальнішими 

питаннями повсякденного життя нашої громади та діяльність органів місцевого 

самоврядування. 

Відділом інформаційної діяльності, зв’язків з громадськістю, 

інформаційних технологій та технічного забезпечення проведено збір, аналіз та 

систематизацію інформації, підготовлено успішний проект рішення «Соціально-

економічний паспорт громади за 2021 рік» і за моїм дорученням організовано та 

реалізовано проект міська дошка пошани «Гордість міста 2021» з нагоди 

відзначення 30-річчя Незалежності України.  

За результатам конкурсу EGAP Гайсинська громада увійшла в сім кращих 

громад з 67 територіальних громад Вінницької області по підготовці до реалізації 

проєктів з цифрового розвитку.  

Також для поліпшення зв’язків з громадськістю було створено сторінку 

«Звернення до депутатів», де кожен користувач за допомогою електронного 

листа, може звернутися до одного з депутатів вказавши лише свої контактні дані. 

До складу інформаційних ресурсів Гайсинської міської ради входить 

електронне ЗМІ : «Гайсинська районна редакція радіомовлення». За 2021 р. в 

ефірі прозвучало понад 800 випусків, і сумарно відпрацьовано понад 336 год. 

В 2021 році, реагуючи на звернення громадян, Гайсинською міською 

радою було проведено конкурс з організації автобусних пасажирських 

перевезень по 12 маршрутах, що сполучають села територіальної громади та м. 

Гайсин. Переможцями у конкурсі з організації автобусних пасажирських 

перевезень стали ТОВ АТП 10506 та ТОВ АТП ПЛЮС.З міського бюджету 

неодноразово виплачувалися компенсаційні виплати за проїзд пільгових 

категорій населення підприємству-перевізнику.  

Протягом 2021 року Гайсинська громада не пасла задніх в комунальній 

сфері. Адже, за звітний період був здійснений монтаж вуличного освітлення по 

вулицях міста Гайсин протяжністю 2 373 м. 

Як уже наголошувалося, 13 травня 2021 року Гайсинська громада стала 

переможцем у конкурсі Вінницької обласної ради «Комфортні громади», з 



проектом «Освітлення вулиць - крок до європейської громади», на загальну суму 

598,553 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету було розроблено 

проектно-кошторисну документацію та виконано роботи по зовнішньому 

освітленню вулиць Першотравнева, Центральна, Зарічна в с. Степашки, по 

вулиці Жовтневій в с. Кисляк, по вулицям 1 Травня та Гагаріна в с. Гунчі.  

В с. Челелівка за допомогою співфінансування депутата міської ради Р.М. 

Кирилюка виготовлений та введений в дію проект по освітленню трьох вулиць: 

Б. Хмельницького, Молодіжна, частково Центральна. 

Першими серед старостатів, Семиріцький старостинський округ взяв 

участь у Всеукраїнському конкурсі «Час діяти, Україно». Вони стали 

переможцями, та залучили 68 000 грн у громаду, за які завершено ремонт 

приміщення старого дитячого садочка, закуплено спортивний інвентар, і 

реалізовано проект «Спортивний зал-територія спорту та здорового способу 

життя».  

У Мар’янівській сільській громаді цьогоріч вдалося поставити автобусну 

зупинку. Кущинецький та Кунянський старостати провели роботи по 

благоустрою території біля пам’ятників загиблих воїнів у с. Кущинці та с. Куна 

відповідно.  

У Карбівській та Жерденівській сільських громадах було забезпечено 

житлом багатодітні сім’ї, котрі опинилися у складних життєвих обставинах.  

В поточному періоді Гайсинською міською радою виготовлено проектно-

кошторисну документацію на влаштування доріг, які сполучають села Карбівку 

та Бондурі з автодорогою Р-33.  

Також при співфінансуванні мешканців міста Гайсин реалізується 

підготовчий етап до влаштування асфальтобетонного покриття по вулиці 

Новоукраїнській, а по вулицям 1-шій Сонячній та 3-тій Сонячній уже постелено 

новий асфальт. Вартість робіт по асфальтуванню складає майже 7 мільйонів 

гривень. 

Нажаль, на 2021 рік в силу об’єктивних обставин було заплановано дуже 

малу суму коштів на видатки комунальної сфери. На даний час в нашій громаді 

відсутня сучасна необхідна техніка для здійснення прибирання, впорядкування 

та облагородження територій населених пунктів. В цьому році Гайсинська 

об’єднана громада взяла участь у співфінансуванні у закупівлі сміттєвоза на суму 

255 тис. грн, який з 23 грудня офіційно поповнив автопарк КП «Гайсинського 

комбінату комунальних підприємств». 

Фінансові витрати на придбання необхідних одиниць техніки є значними, 

а здійснення придбання власними коштами є вкрай обтяжливим для бюджету. 

Відповідно технічної можливості реалізувати всі бажані проекти щодо 

благоустрою, які б дійсно створювали комфортні умови для жителів та гостей 

громади ми не маємо.  

Затишна й впорядкована громада – це двосторонній процес, в основі якого 

ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування і жителів громади. В 

односторонньому порядку комфортну громаду, нам не побудувати.  

В цьому році Гайсинська громада відкрила плеяду культурно-мистецьких 

заходів «Ти у мене єдина!» з нагоди 30-річчя Незалежності України, провівши 12 



червня 2021р. 5 Всеукраїнський фестиваль фольклорних колективів на приз 

Гната Танцюри», до 120-річчя від дня народження видатного фольклориста, на 

якому перемогу виборов народний аматорський фольклорно-етнографічний 

ансамбль «Кумасі» із с. Чагів Оратівської територіальної громади. 

26 червня цього року народний аматорський хоровий колектив імені 

Михайла Горошка Гайсинського комунального закладу «Міський будинок 

культури» був учасником культурно-мистецької акції «Щедрик –мелодія 

Вінниччини» в м. Тульчин, де було встановлено новий український рекорд. 

Отже, культурні діячі Гайсинської громади були дотичні до встановлення 

рекорду України з одночасного спільного виконання всесвітньовідомого твору 

Миколи Леонтовича «Щедрик» з найбільшою кількістю виконавців.  

Щиро дякую усім, хто долучився до створення затишку та благоустрою у 

населених пунктах Гайсинської територіальної громади. Дякую дієвому 

депутатському корпусу, виконкому міської ради та старостам за організацію 

плідної роботи. 

Гайсинська об’єднана територіальна громада – це громада багата 

працьовитими людьми та трудовими досягненнями, чудовою природою рідного 

краю та родючою землею, міста та сіл, що має багаторічну історію. Тож, міська 

влада, як і раніше, запрошує до співпраці керівників підприємств, установ, 

організацій, приватних підприємств, громадян, які небайдужі до долі рідного 

краю, розвитку його інфраструктури, відновлення економічного та культурного 

потенціалу Гайсинської об’єднаної територіальної громади. 

 

Дякую за увагу та результативну командну роботу!  

 

 

 

З повагою, 

міський голова Анатолій ГУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


