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5 квітня 2017 року відбулося уро-
чисте відкриття Центру надання 
адміністративних послуг виконкому 
селищної ради Вороновицької ОТГ.

З формуванням в Україні об’єд-
наних територіальних громад та де-
централізації владних повноважень, зо-
крема у сфері надання адміністративних 
послуг, виникає потреба у розбудові 
мережі центрів надання адмінпослуг. 
Саме створення такого центру на 
рівні Вороновицької об’єднаної тери-
торіальної громади максимально наб-
лижує адмінпослуги до громадян.

Діяльність Центру має бути спрямо-
вана на забезпечення прозорості та 
відкритості розгляду звернень, запровад-
ження сучасних форм надання послуг, 
що сприятиме підвищенню рівня якості 
життя і що є одним із пріоритетних за-
вдань Вороновицької об’єднаної гро-
мади. Штат Центру укомплектований із 

трьох спеціалістів, які пройшли конкурс-
ний відбір. З 30 березня 2017 року ого-
лошений новий конкурс на заміщення 
вакантної посади реєстратора Центру 
надання адміністративних послуг при 
виконавчому комітеті Вороновицької 
селищної ради. 

– Сьогодні ми відкрили Центр на-
дання адміністративних послуг, у 
відремонтованому і належно осна-
щеному приміщенні. ЦНАП є здобут-
ком, що дозволить громадянам Воро-
новицької ОТГ у найкоротші терміни 
отримувати необхідні послуги. Основ-
ним результатом роботи Центру на-
дання адміністративних послуг має 
стати доступність влади для громадян 
і реалізація основного принципу: влада 
для громади, а не громада для влади, –
підкреслив у своєму виступі селищний 
голова Вороновицької ОТГ Олександр 
Ковінько. 

31 березня 2017 року було прове-
дено фінальне засідання конкур-
су на кращий ескіз проекту площі 
Козацької. Після тривалих дискусій, 
за результатами обговорення та 
голосування конкурсної комісії 
селищної ради Вороновицької ОТГ, 
місця учасників розподілили в тако-
му порядку: 

1 місце - Лисенко О. О. 
2 місце - Мандрус А. О. 
3 місце - Слободянюк В. О. 
Варто зазначити, що переможець 

запропонував два можливих варіанти 
реконструкції площі. Але кращі ідеї 
проектів увійдуть до перспективного 
плану реконструкції площі. 

Депутати селищної ради на 
сесійному засіданні мають погодити 
та затвердити суму призового фонду 
та розподіл коштів між переможця-
ми конкурсу.

ВІДКРИТо ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПоСЛУГ 
ДЛЯ ВоРоНоВИЦЬКої 
оБ’ЄДНАНої ГРоМАДИ

КоНКУРС НА КРАщИй 
ЕСКІз ПЛощІ КозАЦЬКої 
зАВЕРшЕНо!

Перелік Послуг, які надає ЦнаП

1
Підготовка та укладання договорів про пайову участь у розвитку 

інфраструктури сіл приздійсненні замовниками будівництва/реконструкції 

об’єктів

2 Надання дозволу на оренду нерухомого майна комунальної власності

3
Надання дозволу на продовження оренди нерухомого майна комунальної 

власності

4
Надання дозволу на укладення договору суборенди нерухомого майна 

комунальної власності

5 Надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди

6
Надання згоди на прийняття до комунальної власності об’єктів 

соціальної інфраструктури

7 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

8 Продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

9 Визначення адрес будинків

10 Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою

11
Надання ордерів на видалення дерев, кущів, газонів і квітників та оформлення 

актів на предмет видалення зелених насаджень

12
Погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних об’єктів сезонної 

торгівлі та проведення ярмарків на території Вороновицької ОТГ

13
Погодження режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, 

сфери послуг та розваг

14
Підготовка подання до уповноваженого органу щодо присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня»

15 Підготовка листа – клопотання на оформлення осіб до будинку-інтернату

16
Взяття (зняття) громадян на (з) квартирний (-ого) облік та внесення змін в 

облікову справу квартирного обліку

Один із поданих переможцем проектів
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НА ТЕРИТоРІї ВоРоНоВИЦЬКої ГРоМАДИ 
ПоСИЛююТЬ БоРоТЬБУ Із НЕзАКоННИМИ 
ВИРУБКАМИ

Чому мікрорайон 
«Садибів» був без 
централізованого 
водопостачання?

Зникнення централізованого водо-
постачанням у мікрорайоні «Садибів» 
спричинило незручності багатьом до-
могосподарствам. Варто зазначити, що 
водогін було збудовано у 2014 році, і 
при якісній побудові таких проблем не 
повинно було б виникнути. Ситуацією 
одразу перейнялось комунальне під-
приємство «Надія», яке передало по-
ламану електронну частину насосів до 
спеціалізованого центру для ремон-
ту. Ремонт тривав кілька тижнів через 
складність, також експерти надали вис-
новок причини виходу зі строю облад-
нання.

– Складна електроніка, яка підтримує 
тиск в системі, вийшла з ладу че-
рез неправильний монтаж та дешеві 
комплектуючі, які були використані під 
час монтування обладнання, – зазначив 
директор КП «Надія» Дмитро Нагорний.

Економія на комплектуючих обійшлась 
недешево бюджету територіальної грома-
ди, який взяв на себе всі видатки з ремон-
ту обладнання. Але ніхто не гарантує, що 
в майбутньому знову не виникне пробле-
ма із водогоном на садибах, адже досте-
менно невідомо, на чому було ще зеко-
номлено під час побудови водогону.

Постійні затримання «чорних» 
лісорубів, вирубки лісу під вигля-
дом санітарних вирубок – все це 
зменшує кількість лісу навколо сіл. 
Супутникові знімки дають чітке 
розуміння того, що вирубування лісу 
має жахливий характер. 

Саме тому Олександр Ковінько 16 берез-
ня зустрівся із начальником Вінницького 
відділення поліції Вінницького відділу 
поліції ГУНП у Вінницькій області 

підполковником Віталієм Стаховим. Го-
лова громади та очільник поліції говорили 
про необхідність посилення боротьби із 
незаконними вирубками лісу на території 
Вороновицької територіальної громади. 
Тому було повідомлено цілодобову групу 
реагування, яка розміщена у Вороновиці, 
про максимально оперативну реакцію на 
всі подібні виклики громадян. 

– Абсолютно неприпустимою є 
ситуація, коли в Україні, багатій на де-

ревину, ліси вирубаються та 
за безцінь контрабандою ви-
возяться за кордон, а власні 
меблеві підприємства, реальні 
виробники не можуть придба-
ти сировину на внутрішньому 
ринку, – зазначив Олександр 
Геннадійович.

Зазначимо, що у цьому 
році буде встановлено си-
стему відеоспостережень на 
території громади, але такі 
камери не можна поставити 

в лісі. Тому, в разі виявлення місць ви-
рубки, необхідно не тільки сфотогра-
фувати місце та викласти в соціальні 
мережі, а й в першу чергу оперативно 
повідомляти поліцію. 

На фото – транспорт, який був зу-
пинений на території Вороновицької 
громади. Наразі щодо  цих незакон-
них вирубок відкриті кримінальні 
провадження, матеріали передані 
до суду.

Жителі Вороновицької об’єднаної 
громади, які підуть служити у зону 
АТО у 2017 році, будуть застраховані 
за кошти бюджету. Відповідний 
проект рішення вже підготували у 
селищній раді, і його мають ухва-
лити на найближчій сесії. Ініціював 
процес страхування Олександр 
Ковінько після того, як побачив 
ефективність такого страхування у 
м. Вінниці. 

– Страхування дасть можливість 
створити механізм індивідуального 
підходу до кожного учасника АТО, 
а також зробити виплату більш опера-
тивною і справедливою, – пояснює го-
лова громади.

Укласти договір страхування вій-
ськові зможуть одразу у військкоматі. 
Страхувати за рахунок міського бюд-
жету будуть як контрактників, так і тих, 
кого мобілізовуватимуть, якщо буде 
оголошена нова хвиля мобілізації. До 
механізму страхування бійців була за-
лучена муніципальна компанія "Місто". 

Голова правління СК "Місто" 
Геннадій Крамер пояснює, що така 
програма страхування бійців є 
унікальною для України.

– Кожен житель об’єднаної громади, 
який проходитиме службу в зоні про-
ведення АТО, матиме страховий поліс. 
Механізм страхування дозволяє за 8 днів 
отримати виплати. Зараз страхов-

ка виплачується за місяць. До кожного 
бійця буде індивідуальний підхід: стра-
ховка діятиме від поламаного пальця 
до важких поранень. Відповідно і сума 
коштів виплачуватиметься різна: від 5 
тис. до 50 тис. грн. Пропонуємо не дава-
ти допомоги, якщо військовослужбовці 
травмуються через алкоголь і са-
мостріли, – каже Геннадій Крамер.

Жителів об’єднаної громади, які проходитимуть службу 
в АТо, страхуватимуть від нещасних випадків

Перелік 
документів, які надаються  
старостою, діловодом та 
землевПорядником села 
комарів:

1.Соціальні
- Виписка з домової книги та з госпо-

дарських книг
- Довідка зареєстрованих в приміщенні( в 

т.ч для субсидії)
- Довідка з місця проживання та склад 

сім’ї
- Довідка про земельні ділянки, які на-

лежать фізичній особі
- Довідка про користування земельними 

ділянками (повна)
- Довідка про користування земельними 

ділянками(коротка)
- Довідка 3-ДФ
- Довідка про користування земельною 

ділянкою та вирощену продукцію
- Довідка про членство в ОСГ ( для Цен-

тру зайнятості) 
- Акти обстеження житлових умов
- Акт погодження меж земельних 

ділянок(приватизація)
- Характеристики
2.Нотаріальні дії:
- заповіти та заяви про реєстрацію на 

них (для громадян, які зареєстровані в селі 
Комарів)

- доручення та заяви про реєстрацію на 
них (для громадян, які зареєстровані в селі 
Комарів)

- посвідчення підписів та копій і витягів з 
домових та  господарських книг

- заяви про прийняття(відмову) спадщи-
ни (для громадян, які зареєстровані в селі 
Комарів)

2. Міграційна служба:
- реєстрація місця проживання на 

території села Комарів
- зняття з реєстрації місця проживання
- перейменування вулиці
- оформлення власних домових книг.

оГоЛошЕННЯ

Марківська сільська рада 
дала згоду на приєднання 
до Вороновицької об'єднаної 
територіальної громади

Майже непомітно в українській 
адміністративно-територіальній систе-
мі проходять справжні тектонічні зміни: 
децентралізація у вигляді централізації 
місцевої влади, а точніше – об'єднання 
територіальних громад. По селах 
проводяться сходи громадян щодо 
об'єднання, відбуваються засідання 
обласних та районних рад, керівники 
ОДА та РДА пишуть плани і малюють 
карти. Наміри влади радикальні, і вони 
стосуватимуться кожного українця.

Згідно із законом "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 

щодо особливостей добровільного 
об'єднання територіальних громад, 
розташованих на територіях суміжних 
районів" передбачене кардинальне ре-
формування системи місцевого само-
врядування в Україні. Вороновиць-
ка об’єднана територіальна громада 
створена нещодавно, і зараз проходять 
структурні зміни у роботі виконавчого 
апарату ради. Зокрема, вже прийнято 
рішення про створення відділів освіти, 
фінансів та соціального захисту. Їхнє 
головне завдання – перейняти роботу і 
налагодити ефективне функціонування 

всіх закладів на території громади. 
– Це непростий процес, який не 

відбудеться швидко. Поступово ми на-
лагодимо ефективне функціонування 
об’єднаної громади, але зараз через про-
галини в законодавстві, були певні про-
блеми із затримкою у виплаті заробітних 
плат, здійснення оплат за іншими стат-
тями видатків, – зазначила секретар 
об’єднаної громади Світлана Олесенко.

Але альтернативи об’єднанню наразі 
просто немає, тому нещодавно із 
відповідним листом про входження в 
склад Вороновицької об’єднаної грома-
ди звернулася Марківська сільська рада.  
Сільській раді підпорядковані населені 
пункти: с. Марківка, с. Кальнишівка, 
с. Федорівка. Сусідня громада на 
рівноправних умовах увійде в об’єднану 
громаду. Наразі складається дорожня 
карта взаємодії громад та налагодження 
системної роботи.
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У ГРоМАДІ ПРАЦюЄ оПЕРАТИВНА 
ГРУПА ПАТРУЛЬНої ПоЛІЦІї

Як отримати матеріальну 
допомогу учасникам АТо

Війна на Сході України зачепила чима-
ло українців. У багатьох українських ро-
динах є мобілізовані чоловіки, які муж-
ньо боронять Україну. У Вороновиці 
та в Комарові за час бойових дій на 
Сході було мобілізовано 37 жителів 
територіальної громади. Наразі за 
ініціативи Олександра Ковінька з фон-
ду об’єднаної територіальної громади 
одними із перших в Україні  розпочався 
процес одноразових виплат матеріальної 
допомоги. 

За словами керівника фінансового 
відділу Тетяни Ліщук, ці кошти будуть 
виплачені всім мобілізованим жителям 
ОТГ. Обсяг допомоги – 2500 грн.

Із листопада 2016 року тривали пере-
говори між Олександром Ковіньком та 
начальником вінницької поліції Юрієм 
Педосом. На порядку денному було 
одне питання: можливість відкриття у 
Вороновиці опорного пункту поліції. 
Питання гостро стояло в громаді, 
адже транзитне розташування сели-
ща та криміногенна ситуація останніх 
часів зобов’язувала голову Олександра 
Ковінька шукати розв’язання проблеми. 
Було внесено відповідне клопотання до 
вищих керівних органів поліції. 

Уже від 3 січня 2017 року у Во-
роновицькій територіальній громаді 
розпочала працювати група реагування 
патрульної поліції. Вона виконує ті ж 
функції, що і поліція у Вінниці. Про-
тягом місяця група працювала в тесто-
вому режимі, а нині  вже перейшла на 
постійне функціонування.

Така група реагування може не тільки 
попереджати та виявляти правопо-
рушення, а й виконувати функції 
автоінспекторів. Зокрема, за наявності 
підстав, зупиняти автомобіль, пере-
віряти документи. Із 20 січня групі 
були надані протоколи для складання 
адміністративних правопорушень. Вже 
було оформлено 3 водії, які кермували 
у нетверезому стані, що становило не-
безпеку для інших учасників дорож-
нього руху. 

Виділено кошти 
на безкоштовне 
страхування дітей 
с. Комарів

Після закінчення першого етапу 
об’єднання територіальної громади 
розпочався важкий етап об’єднання 
органів місцевого самоврядування  у 
єдиний та ефективний механізм. 

Цей механізм має працювати 
для людей і на людей – жителів 
об’єднаної територіальної громади. 
За останній місяць у новоствореній 
громаді напрацьовується система 
документообігу, створено фінансове 
управління, має бути створений відділ 
освіти та запрацювати Центр надання 
адміністративних послуг. Але в той же 
час системно відбувається введення на 
території с.Комарів тих програм, які 
вже мають схвальні відгуки жителів 
Вороновиці. Зокрема, виділено кошти 
на продовження унікальної програми 
зі страхування від нещасних випадків 
дітей від народження до 18 років, які 
живуть та прописані у Вороновицькій 
об’єднаній територіальній громаді. 
Загальний розмір страхової суми 
становить 9375 грн., термін дії 
сертифікату – 1 рік. 

Очільник об’єднаної громади Олек-
сандр Ковінько зазначив, що така 
програма страхування дітей від не-
щасних випадків буде щорічною.

Для довідки: у разі втрати страхо-
вого сертифікату батьки можуть 
звернутися у «СК«Місто», адже всі 
дані про страхувальника знаходяться в 
електронній базі даних.  

ДЛя ОТриМАННя СТрАхОВОї 

ВипЛАТи СТрАхуВАЛьНиК (ОДиН 

із бАТьКіВ, ВизНАчеНий у 

ДОГОВОрі) НАДАє СТрАхОВиКу: 

- Письмову заяву на страхову виплату; 
- Копію Сертифікату Застрахованої 
особи; 
- Копію паспорта та 
ідентифікаційного коду одного з 
батьків (зазначеного в Договорі стра-
хування); 
- Копію свідоцтва про народження 
дитини; 
- Оригінали довідок та виписок з 
медичного закладу, завірені належним 
чином; 
- Рентгенівські знімки при наявності.
Документи подаються у Вороновицьку 
селищну раду або ПАТ СК «Місто».

Варто зазначити, що для ефективного 
функціонування такої групи необхідно 
мінімум півроку адаптації на налагод-
ження роботи, адже група реактивно-
го реагування поліції, що розміщена у 
Вороновиці не має подібних аналогів на 
теренах області.  

За два місяці роботи поліції у селі значно 
зменшилася кількість скарг. Ефективне 
місце розташування дозволяє групі опе-
ративно доїжджати до місця можливого 
правопорушення. Також за останній 
місяць зменшилася кількість крадіжок у 
Вороновиці. Невдовзі на оперативному 
автомобілі будуть проблискові маячки, 
а також персонал буде забезпечено фор-

меним одягом. Також тривають роботи з 
формування муніципальної поліції, яка 
невдовзі розпочне роботу, – відповідне 
рішення депутати ради ухвалили ще в 
минулому році.

Знаходиться оперативна група поліції  
на ІІ пов. біля  КП «Надія».  Звертатися 
за  телефоном  102.

Повідомлення: 
Нещодавно було внесено зміни у статтю 

про незаконне заволодіння транспортни-
ми засобами, куди були включені і мопеди. 
Відтепер за крадіжку мопеда передба-
чено позбавлення волі на 7 років. Також 
закликаємо громадян бути обачними при 
купівлі товарів в інтернеті. 

ДЛЯ ВИПЛАТИ МАТЕРІАЛЬНої ДоПоМоГИ 
ЖИТЕЛЯМ ВоРоНоВИЦЬКої оТГ  УЧАСНИКАМИ АТо 

ПоДАюТЬСЯ ТАКІ ДоКУМЕНТИ:

- заява;

- копія паспорту;

- копія картки платника податків (ідентифікаційний номер);

- заява про перерахування коштів через установу банку (за бажанням);

- копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасни-
ка бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 року №413, а для осіб, які перебувають в зоні проведен-
ня антитерористичної операції – документи про безпосереднє залучення до вико-
нання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення 
(прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх 
перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, дирек-
тив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів 
бойових дій, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, 
донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отри-
мання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, 
що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань 
антитерористичної операції у районах її проведення).
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назва культури квітень травень Червень липень серпень вересень Жовтень листопад

Баклажан
9, 15-17, 22, 

27-28
3, 4, 14, 15, 
19, 24, 25

1-2, 10-12, 16, 
20 7-10 5-6 11-12 3, 6-11 1-2, 19, 21, 30

Буряк
1, 19, 22-24, 

27-30 16-18, 23, 28 15-17, 21-22, 
23, 26 13-21 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-18, 

24-25 7-8, 11-12, 16

гарбуз 15-17 9, 18, 26-28 10-12 7-10 5-6 11-12 3, 6-11 6-7, 13-14

горох і боби 15-17 22, 28 10-13 7-11 5-6 10-12 7-10 -

кабачки 15-17 9, 18, 26-28 10-12 7-10 5-6 11-12 3, 6-11 6-7, 13-14

кавун, диня 7, 10, 22, 30 22, 26-28 5-11, 13-15 4-5, 26, 29 - - - -

капуста 5-7, 10, 12 9, 12, 13, 18, 
22, 26-28 5-6 4, 28 - - - -

картопля 19-24 19-24 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 13-18 -

квасоля 15-17 22, 28 10-13 7-11 5-6 10-12 7-10 -

кріп, цибуля 
на перо, зелень

12-15 18, 20, 23, 
26-28 10-15 6-11 2-3, 29-30 1-5, 10-11, 29 3-4, 20-22, 25 1-3, 19-20, 25

морква 19-20 16-18, 23, 28 20-22 17-20 14-16, 19-20 11-12, 15-17 7-8, 11-12, 16 7-8, 11-12, 16

огірки 9-10 9, 18, 22, 26-
28 4-6 - 5-6 1-3, 29 3-4, 21-22, 25 3, 19, 21, 29

Петрушка 
коренева

19, 22-24 4, 9 13-17, 20-23 14-15, 13-20 15-16, 19-20 13-15 12-15, 17-18 -

Петрушка листяна 5-6, 10, 12 4, 15, 17, 20, 
24, 25, 31 4-6, 11, 20 3-5 2-6, 31 1-3, 29 - 1-10, 19

Помідори
8, 12-13,22, 

27-28
9, 15, 19, 24, 

25 11-15, 16 3-13 5-9 5, 7, 11-12 3, 6-11 1, 19, 21

редиска 16-18, 23, 28 16, 18, 23, 28 6-8, 15-16, 20, 
28 12, 15, 19 10, 12, 20 11-12, 15- 17 12-15 -

редька 19-24 - 15-17, 21-22 13-21 15-16, 19-20 11-12, 15-17 12-15 6-7, 13-14

ріпа 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17 15-17, 19-20 13-15 12-15,17-19 6-7, 13-14

салат 4-6 18, 20, 23, 
26-28 4-7 2-5, 31 1-3, 30 5, 23, 27 - -

селера 1, 6-7, 9-10, 23 9-11, 22, 28, 
29 4-5, 25-27 3-7, 24-27 3-6, 24-26 1-3, 21-22, 29 24-25 -

суниці, полуниці 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-6 10-12 7-10 -

соняшник 12-13, 15-17 9-11 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-76 1-3, 10-12, 29 7-10 -

Цибуля ріпчаста 2, 5, 6, 9 7, 9, 11 - 15, 19 10, 11, 20 9, 16, 21 - -

Хрін 19-20, 23-24 4, 9-11, 13 13-16, 21-23 13, 15-20 15-16, 20 13-16 13-15 1-3, 19

Часник 19-21 - 12-14, 22 3-13, 21-22 6-9, 16-19 5, 12-15 10-13 9, 22-23

несприятливі дні 11, 26 11, 18, 25 9, 24 9, 23 7, 21, 25 4, 6, 20, 30 5, 19, 28 4, 8, 12

Сприятливі дні для Садіння, Сівби і переСаджування культур


