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Вісім вулиць протяжністю більше чо-
тирьох з половиною кілометрів цьогоріч 
було заасфальтовано у Вороновиці. 
Щасливцями стали жителі Паркової, 
8 Березня, Сонячної, Привокзальної, 
Садової, Поштової, 1 Серпня та ча-
стини Бакайської. Там, до речі, окрім 
проїжджої частини, облаштовано 
прибудинкові території  біля трьох 
двоповерхівок.  Нова паркувальна зона 
площею 450 квадратних метрів побу-
дована перед Вороновицькою шко-

лою №1. Заасфальтувати майданчик 
планується і перед зупинкою в центрі се-
лища. Проведено у Вороновиці і поточ-
ний ямковий ремонт доріг, зокрема, по 
вулицях Молодіжній, Цукрозаводській, 
Дальній та частині Козацького шляху.

За словами голови ОТГ Олександра 
Ковінька, асфальтування доріг зали-
шиться пріоритетним для громади. За 
попередніми розрахунками, планується 
прокладати по 8-10 вулиць щорічно. 
Проектну документацію виготовили 

на 43 вулиці Вороновиці 
та Комарова. Черговість 
асфальтування визна-
чатиметься так само, як 
і цьогоріч: чисті доро-
ги та узбіччя, відсутність 
будівельних матеріалів 
та інших сторонніх мате-
ріалів під парканами, 
обрізка дерев та кущів 
поза межами присадибних 
ділянок і укладання угод 
на вивіз твердих побуто-
вих відходів з КП «Надія». 
Готовність вулиць до ас-

фальтування перевіряла спеціально 
створена комісія, вона ж складала 
рейтинг першості. Єдиною перешко-
дою, яка не залежатиме від жителів 
вулиці, може стати перспектива про-
кладання водогонів. На таких вулицях 
тверде покриття стелитимуть після за-
вершення будівельних робіт. Зокрема, 
така ситуація цьогоріч склалася в селі 
Комарів. 

За словами депутатів, на чиїх округах 
були організовані громадські субот-
ники, а відтак з’явився асфальт, люди 
спочатку з недовірою та неохотою по-
годжувались на спільну роботу. Дех-
то відверто відмовлявся прибирати 
будматеріали, дехто зі сльозами рубав 
плодові дерева, які заважали проїзду 
по вулиці. Були і сварки, і умовлян-
ня, втім на урочистих відкриттях заас-
фальтованих вулиць про це згадували з 
посмішками, тому що результат їхньої 
плідної роботи був очевидним. 

Аби чистота і далі підтримувалася на 
вулицях громади, наступного року буде 
започаткований конкурс «Краща вули-
ця» та «Краща садиба» Вороновиці.  
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«Калинова долина» 
з новим освітленням! У Комарові до 

централізованоГо 
водопостачання 

підКлючено 
90 садиб

день працівниКів КУльтУри і майстрів народноГо мистецтва

для жителів Громади – 
безКоштовний wi-fi  
Відтепер вороновинчани мають без-

коштовний доступ до WІ-FІ у цен-
тральній частині селища. Відповідне 
обладнання було встановлено зусил-
лями «Вінсітінет» з ініціативи голови 
об’єднаної територіальної громади 
Олександра Ковінька .

– Ми прагнемо, щоб жителям об’єд-
наної громади та гостям селища було 
комфортно та зручно, в тому числі це 
стосується швидкісного безпровідного 
інтернету, яким відтепер зможе кори-
стуватись кожен, – зауважив Ковінько. 

Це один із перших етапів повної 
реконструкції центральної площі се-
лища Вороновиці. Згідно з планом, 
передбачено облаштування фонтану, 
місця для відпочинку, дитячий май-
данчик та багато іншого. Усі локації, 
на яких і надалі буде облаштовувати-
ся безкоштовний інтернет, матимуть 
відповідні позначки – «Безкоштовна 
Wi-Fi зона». 

Для якісного проведення масо-
вих заходів «Калинову долину» під-
ключили до електрики. Там встанов-
лено п’ять нових опор, прокладено 
230 метрів ліній електропередач та за-
куплено 18 світильників. Загалом, за 
словами начальника відділу фінансів 
Вороновицької селищної ради Тетяни 
Ліщук, місцевому бюджету ці роботи 
обійшлися у майже 39 тисяч гривень. 

Нагадаємо, що напередодні свят-
кування Івана Купала в «Калиновій 
долині» були облаштовані дерев’яні 
столики та лавочки, а навесні висад-
жено близько двох тисяч тюльпанів 
та чимало кущів граба і клена для жи-
вого паркану, який відділятиме авто-
трасу від відпочинкової зони. 

Працівники вороновицьких закладів 
культури до свого професійного свя-
та самі підготували концерт. Доручити 
це комусь іншому вони не наважилися, 
тож вітали один одного. Ведуча вечора 
Інна Цибуля, представляючи кожного 
«винуватця» свята, намагалася сказа-
ти про нього якомога більше приємних 
слів, пожартувати. Інна Нікітенко, Ірина 
та Назар Грушки, Геннадій Блідченко, 
вихованці будинку культури Анастасія 
Дядюнь, сестрички Діана та Валентина 
Бевз, чарівні та оригінальні «Викрутаси», 
«Берегиня» з радістю демонстрували свої 
співочі таланти. Долучилися до вітань і 
працівники Вороновицької школи ми-
стецтв, зокрема, запальними танцями 
публіку зігрівав дитячий хореографічний 
ансамбль «Перлина», а інструментальний 
ансамбль викладачів просто заворожив 
виконанням кавер-версій сучасних хітів. 

Із привітальними словами на адресу 
працівників будинку культури та ви-
кладацького складу Вороновицької 

Проблема падіння рівня води в кри-
ницях індивідуального користування 
загострюються з кожним роком, тож 
будівництво нових артезіанських сверд-
ловин та прокладання водогонів – одне 
із нагальних завдань місцевої влади.  

Саме тому на 11-й сесії 8-го скликан-
ня була ухвалена селищна «Програ-
ма водопостачання та водовідведення 
Вороновицької ОТГ на 2017-2020 
роки». Вона передбачає залучення 
коштів місцевого бюджету для ви-
готовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво та 
реконструкцію артезіанських свердло-
вин і централізованих систем водопо-
стачання й каналізації. Також депутати 
матимуть змогу розподіляти гроші для 
проектів, які фінансуватимуться з дер-
жавного бюджету та міжнародних фондів. 

Але вже Вороновицька громада має 
чим пишатися. Від початку цього 
року у селі Комарів було збудовано та 
капітально відремонтовано артсверд-
ловину. 95-ть садиб на вулицях Першо-
травнева, Ополонича та Лісова користу-
ються новим водогоном протяжністю 
більше трьох кілометрів. До кінця року 
має бути збудований водогін на вулицях 
Михайлівська, Зої Космодем’янської, 
Братів Катеринюків, Набережній та Ли-
сенка. Тут до п’ятикілометрового водо-
гону буде під’єднано 72 абоненти. Також 
планується збудувати трикілометровий 
водогін для 40 домогосподарств. Цю 
гілку підключать до відремонтованої 
артезіанської свердловини, яка нині 
обслуговує Комарівський навчально-
виховний комплекс.

Беспосередньо у Вороновиці масшта-
би будівництва водогонів теж 
чималі. Планується реалізувати 
проект із копання та облашту-
вання артсвердловини на вулиці 
Солов’їній (Зозулина долина). 
Вона має забезпечити водопо-
стачання 350 садиб на вули-
цях Шевченка, Кооперативній, 
Благодатній, Олійника, Дружній, 
Яковенка, Лесі Українки, Героїв 
Майдану, Немирівській та 
частині  Сорочинської. Про-
тяжність водогону сягне 14 кі-
лометрів. Нині завершується 

виготовлення проектно-технічної до-
кументації.

Рік тому було збудовано водогін 
протяжністю 7,5 км на вулицях Парко-
ва, Гагаріна, 8 Березня, Бурти, Богдана 
Хмельницького, Вишневій, Можайсь-
кого. Потужності артезіанської сверд-
ловини розраховані на обслуговування 
200 домогосподарств.

Загалом у Вороновиці вода з кранів тече 
у понад півтисячі господарств, це – мен-
ше п’ятої частини від загальної потреби 
громади. Аби забезпечити решту насе-
лення чистою питною водою, Вороно-
вицькою селищною радою замовлено 
комплексну топографічну висотну фото-
зйомку для визначення місць розташу-
вання майбутніх артезіанських свердло-
вин та маршрутів прокладання водогонів. 

Ведуться ремонтні роботи і на очисній 
станції КУ-200 на вулиці Гагаріна. 
Проект повної реконструкції коштує 
1 мільйон 038 тисяч гривень. Цьогоріч 
Вороновицькою селищною радою було 
подано заявку на розгляд обласній 
конкурсній комісії щодо виділення 
коштів на завершення будівельних 
робіт. Відтак із фонду охорони навко-
лишнього середовища було виділено 
600 тисяч гривень. За словами директо-
ра КП «Надія» Дмитра Нагорного, зараз 
повністю відремонтоване приміщення, 
а до кінця року планується змонтувати 
та запустити сучасне обладнання.

школи мистецтв звернувся голова ОТГ 
Олександр Ковінько. Йому у день 
професійного свята довелося торкну-
тися і не зовсім приємної для громади 
теми – проблем, перед якими нині за-
клади культури опинилися.

– Хочу привітати і колективи, і 
дітей, з якими ви займаєтесь. Ви завж-
ди даруєте хороший настрій і позитив, 
найщиріші емоції. Саме ви організовуєте 
для громади чудові масові свята. Окрім 
слів побажань, хотілося б усіх і зігріти в 
цьому приміщенні. Перші кроки ми почали 
робити, запросивши проектантів для ви-
готовлення документації на капітальний 
ремонт будинку культури. Ми рухаємось 
в напрямку того, щоб розпочати ремонт 
цього приміщення, яке буде і теплим, і 
комфортним, і відповідатиме сучасним 
запитам, – сказав Ковінько. 

До речі, саме відсутність власного 
приміщення для закладів культури і 
створило нині певну колізію з Вороно-
вицькою школою мистецтв. Із район-

ного відділу культури надійшов лист з 
пропозицією взяти на місцевий баланс 
дитячий заклад. Власного приміщення 
школа не має, тож рано чи пізно поста-
не питання про орендну плату за дах у 
теперішньому палаці Грохольських-Мо-
жайських. Не виключений і варіант, що 
з передачею пам’ятки культури з рай-
онного до обласного підпорядкування, 
музичну школу та бібліотеку взагалі по-
просять звільнити займані ними площі. 
Тож місцева влада може опинитись 

в певній кризовій ситуації: маючи на 
балансі фактично трудовий колектив 
та вихованців, не матиме можливості 
знайти їм місце. Саме тому пропозиція з 
прийомом музичної школи на місцевий 
баланс була відкинута. Натомість після 
отримання експертної оцінки щодо ста-
ну нинішнього будинку культури, подані 
документи для визначення попередньої 
оцінки вартості капітального ремонту 
цього закладу. Сюди в майбутньому і 
буде перенесена дитяча школа мистецтв. 
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від поКращення матеріальної бази 
до підвищення яКості отримання знань: 
перші КроКи відділУ освіти  на шляхУ до ефеКтивних змін

заклади освіти - 
під особливою 
увагою влади

У Комарівський нвК  
закуплено новий 
спортивний інвентар

- Далеко не кожна об’єднана тери-
торіальна громада створює у себе окремий 
відділ, а продовжують працювати із рай-
онними відділами освіти. Наша громада 
пішла іншим шляхом. Чи легким він був?

- У нас було дуже активне літо, осо-
бливо серпень, прийняття рішень 
на сесіях, затвердження положення, 
передача майна та трудового колекти-
ву з районного на наш баланс. Але ми 
встигли до початку навчального року. 
Щодо труднощів, то напруженим був 
момент переведення і працевлаштуван-
ня педагогічного колективу, але після 
активних обговорень усіх працівників 
було працевлаштовано по переведен-
ню. Виключенням стали двоє нових 
педагогів, з якими заключений страхо-
вий трудовий договір на один рік. 

Під особливою увагою знаходяться 
освітні заклади і у керівництва ОТГ. 
Для повного розуміння реального ста-
ну шкіл та садочків селищний голова  
регулярно відвідує установи. Першим 
пунктом робочого об’їзду у листопаді  
став Комарівський НВК. Там Олек-
сандр Ковінько разом із начальником 
відділу фінансів Тетяною Ліщук ознай-
омились з роботою закладу, огляну-
ли харчоблок, класні кімнати, актову 
залу та групи дитячого садочка. Відтак, 
було дане доручення підготувати спи-
сок найнеобхідніших речей для шко-
ли за наступною пріоритетністю: для 
харчоблоку – визначитись із актуаль-
ною кількістю тарілок,  склянок та 
іншого посуду, а на перспективу – на-
працювати проект на заміну систе-
ми витяжки та кухонних меблів. В за-
гальному по школі – провести заміну 
ламп та світильників, а в актовій залі – 
замінити декорації сцени. Щодо дитя-
чих садочків, то місцева влада має намір 

Із початку навчального року у 
Вороновиці повноцінно запрацював 
відділ освіти, молоді та спорту. У 
його підпорядкування перейшла Во-
роновицька середня загальноосвітня 
школа №1 та Комарівський 
НВК. Уже з нового року під його 
керівництвом буде і ДНЗ «Ромаш-
ка», до якого після реорганізації буде 
приєднаний дитячий садочок «Ве-
селка».  Про пророблену роботу та 
планами на майбутнє поділилась  на-
чальник відділу Людмила Мисліцька. 

- За кілька місяців вашої роботи, які б 
ви могли назвати позитивні зміни?

- Перше, що можу сказати, це на-
багато  зручніше, Вороновицька се-
лищна рада уже є розпорядником 
освітніх коштів. За цих кілька місяців 
ми спільно закупили і спортивний 
інвентар, і посуд. Зараз ми працюємо 
над оновленням освітлювальних 
засобів. В Комарівському НВК будуть 
замінені лампи в класних кімнатах, 
у Вороновицькій школі – лампи в 
їдальні, бібліотеці та частині коридорів. 
Самі керівники шкіл казали, що їм від 
районного відділу освіти вже років 10 
нічого такого не закуповували. Також 
зараз проводиться процедура закупівлі 
комп’ютерного класу через електронну 
систему «Prozzoro». 

Менше тижня комарівським шко-
лярам довелось чекати на обіцяний 
місцевою владою спортивний 
інвентар. М’які мати, футбольні, 
баскетбольні та волейбольні м’ячі, 
естафетні фішки,  гімнастичні обручі 
та палички, ракетки для настільного 
тенісу привезли до навчально-вихов-
ного комплексу.   Діти з радістю до-
помагали заносити обновки до шко-
ли, і довго не чекавши, випробували 
його в грі.

Загалом,  закуплено спортивного 
інвентаря на понад 15 тисяч гривень. 
Як зазначив вчитель фізичної куль-
тури Сергій Скалецький, після об-
новки гімнастична зала забезпечена 
найнеобхіднішим.  

- Якщо враховувати останніх 17 ро-
ків інвентар взагалі не поповнював-
ся. Тільки завдяки тому, що учні 
приймали участь в різних спортив-
них змаганнях, то за перемогу ми 
отримували інвентар, м’ячі, ска-
калки, а от так повноцінно щоб 
було закуплено стільки необхідного 
інвентаря, то я такого не пам’ятаю. 
Ми дуже вдячні і за кількість, і за 
оперативність. Необхідність у матах 
була найбільшою, вони і найдорожчі, 
тому і придбати самостійно ми не 
могли. Тепер нам потрібно подумати 
про поновлення спортивної бази на 
дворі. Просто необхідні нові ворота та 
опори для баскетбольних сіток.

- Ще на лінійці у вересні голова ОТГ 
Олександр Ковінько зазначив, що з но-
вого навчального року у Вороновицькій 
школі повинні, окрім англійської, вивча-
тись інші іноземні мови. 

- Так, ми переглядали можливості 
потенціалу нині працюючих педагогів, 
є у нас вчитель, який може виклада-
ти французьку. Цього мало, тому по-
даватимемо заявки на спеціалістів в 
обласний департамент освіти. До ве-
ресня у нас є достатньо часу, щоб все 
пропрацювати. А у садочках вивчення 
англійської мови в ігровій формі може 
розпочатись і з нового року. З 1 січня 
реорганізовані дитячі садочки перей-
дуть під наше підпорядкування, ми уже 
повністю готові до їхнього прийняття.

- Якими планами на майбутнє можете 
поділитись? 

- Роботи дуже багато, до того ж вже з 
наступного навчального року на всю 
освітню галузь чекатиме запровад-
ження реформи. Зокрема, йдеться про 
спецпідготовку вчителів, які навчатимуть 
майбутніх першачків. Без спеціальної 
перепідготовки, вони не будуть допущені 
до викладання. Також, за попередньою 
інформацією з наради, за державний 
кошт відремонтують та оснастять усі 
класні кімнати для першокласників. 
Тобто, на нас чекає багато змін. А ще ми 
зараз активно напрацьовуємо освітній 
бюджет на наступний рік. 

закупити посуд, постільні комплекти, 
частково оновити матрасики та по-
кривала на ліжечка. Це стосуватиметь-
ся усіх дошкільних закладів громади. 
Для них, уже придбані  великі сучасні 
телевізори. Забезпечені цьогоріч будуть 
малюки і новорічними солодкими по-
дарунками. 

У Вороновицькій середній школі №1 
робоча група ознайомилась із перебігом 
будівництва паркувальної зони та ро-
ботою їдальні. А от у ДНЗ «Весел-
ка» спілкування відбулось у іншому 
форматі. Тут колектив більше цікавило 
питання реорганізації їхнього садочка. 

– Мені зовсім не хочеться, щоб Воро-
новицею ходили різні чутки про велике 
скорочення працівників, про зменшен-
ня заробітних плат, - зауважив Олек-
сандр Ковінько. – Нічого такого не буде. 
Якщо вас цікавить доля завідуючої, то 
відповім – так, залишиться тільки одна, 
і вибиратимуть її конкурсним шляхом. 
Вихователів, помічників, поварів ніхто 

звільняти не буде, адже кількість дітей, 
які відвідують садок, залишиться тою 
ж. Ми, навпаки, зараз напрацьовуємо 
варіанти, щоб якісно наповнити колек-
тив вузько спеціалізованими кадрами, в 
тому числі і логопедом.

Уже після об’їзду усіх керівників 
закладів освіти та їх заступників було 
запрошено на засідання виконавчого 
комітету. Саме там Олександр Ковінько 
доніс головний меседж подібних заходів. 

– Ці об’їзди робляться не для того, 
щоб щось приховувалось. Я хочу, щоб 
коли ми приїжджаєм, то керівництво 
закладів показувало, розказувало, які у 

вас є проблеми. Хочеться зробити щось 
хороше, а не прийти подивитись на кра-
су, а потім піти – а діти і далі п’ють 
з побитих чашок. Хочеться, щоб між 
нами був зрозумілий діалог. Зрозуміло, 
що ми не зможемо все зробити за один 
раз чи за кілька місяців, але за кілька 
років ситуацію можна поміняти кар-
динально. Були такі речі в закладах, 
що дуже неприємно вразили, можливо, 
працівникам воно просто пригляділось 
і не звертається вже на це увага, але 
кривих меблів, триногих столиків, поде-
ртих штор в наших закладах освіти не 
повинно бути.
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У Вороновицькому Центрі надання 
адміністративних послуг розпочав ро-
боту державний реєстратор. Відтепер 
жителі об’єднаної територіальної грома-
ди матимуть можливість на місці пере-
оформлювати земельні ділянки та інше 
нерухоме майно. Загалом, за словами 
керівника центру Ірини Нагаєвської, 
реєстратор надаватиме сім основних 
послуг: взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна, внесення запису 
про скасування державної реєстрації 
прав, внесення змін до записів Держав-
ного реєстру прав, у тому числі виправ-
лення технічної помилки, допущеної 
з вини заявника, надання інформації 
з Державного реєстру речових прав на 

Питання місця на цвинтарі останнім 
часом в Україні стоїть досить гостро. І 
хоча «останніх два метри» гарантовані 
кожному законом, та коли справа дохо-
дить до діла, місця не завжди вистачає. 
У містах-мегаполісах, попри релігійні 
переконання і традиції, звичними ста-
ють кремація та захоронення праху. Це 
не лише економніше, з точки зору того 
ж таки місця, а й дешевше для родичів. 
Звичайно, до невеликих населених 
пунктів така практика дійде ще не швид-
ко, а от дефіцит із землею під цвинтарі 
– справа кількох років. І, як не прикро, 
Вороновиця не стане винятком. 

Численні скарги від людей на дорож-
нечу копання ями на кладовищі, не 
там виділене місце, ба більше, навіть 
поховання без відома місцевої влади, 
не могли залишитись без належного 
розгляду. Відтак робочою групою був 
здійснений виїзд на вороновицький 
цвинтар. Побачене не стільки врази-
ло, як змусило всерйоз задуматися: на 
скільки років вистачить кладовища? 
Голова Вороновицької ОТГ про про-
блеми місцевих цвинтарів знає не з 
розмов, адже вже другий рік поспіль 
навесні організовував суботники, на 
яких і прибирали, і розчищали. Але 
цього, як виявилося, замало.

– Ми сьогодні стоїмо перед серйоз-
ним вибором: або ми зараз комплек-
сно вивчаємо проблему, або вже через 
кілька років ми матимемо проблеми з 
відсутністю місць. Те, що є зараз на 

на сКільКи роКів вистачить 
вороновицьКоГо Кладовища? 

У вороновиці запрацював 
державний реєстратор

кладовищі, – це хаос! Фактично немає 
розбивки на квартали, не дотриму-
ються норми копки між ними. Непри-
пустимими є і самозахоплені ділянки, бо 
місцями їх назвати важко, – зазначив 
голова ОТГ. 

Необхідно було запросити спе-
ціалістів, які б виготовили детальний 
план існючих поховань на цвинтарі, 
здійснили б розбивку на кварта-
ли, організовували виділення місця 
відповідно до норм. Після переговорів 
депутати дали дозвіл на укладання уго-
ди про утримання кладовища з агенцією 
«Реквієм», яка має відповідний дос-

від. Відтак, уже зовсім скоро буде 
зрозумілою і ситуація з місткістю, і 
реальним наповненням кладови-
ща. Змінитися може і процедура видачі 
дозволів на поховання. Наразі є проект 
рішення, згідно з яким родичам вмерло-
го, після отримання довідки про смерть 
в лікарняній установі, доведеться офор-
мити довідку від органу місцевої влади 
на право поховання, і тільки із цими 
документами буде виділене і вказане 
місце на цвинтарі. Таким чином вести-
меться жорсткіший контроль із похо-
ванням незареєстрованих на території 
громади осіб. 

нерухоме майно, та державні реєстрації 
обтяження права, іншого речового пра-
ва та права власності на нерухоме май-
но. 

За два місяці роботи державним 
реєстратором було видано 66 прав на 
об’єкти нерухомого майна. 

Прийматиме державний реєстратор 
з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 
17:00 години. У понеділок, середу 
та п’ятницю з 9:00 до 13:00 – ве-
деться прийом заяв від громадян 
на реєстрацію нерухомого майна, у 
вівторок  з 9:00 до 13:00 – прийом заяв 
на реєстрацію юридичних та фізичних 
осіб-підприємців, післяобідній час 
виділений для опрацювання заяв, 
четвер – архівний день.

на сторожі чистоти та порядку 
«мУніципальна поліція»

У Вороновиці вже півроку фун-
кціонує нове комунальне підпри-
ємство «Муніципальна поліція». ЇЇ 
керівником став Василь Яременко, 
який до цього працював інспектором 
із благоустрою. Основними видами 
діяльності підприємства є охоронна 
робота та підтримка громадського 
порядку, дотримання законодавчих 
норм щодо благоустрою населених 
пунктів та захист прав споживачів. 
Також муніципальні поліцейські 
здійснюють профілактичні заходи 
серед населення, особливо стосов-
но благоустрою. Як розповів Василь 
Яременко, на сьогодні складено 5 
протоколів – усі вони стосувалися 
викидання побутового сміття у нена-
лежних місцях. 

– Кожен житель громади повинен 
зрозуміти, що чисто повинно бути 
не тільки у власному господарстві, 
і це стосується не лише побутового 
сміття. Восени дуже гостро стояло 
питання спалювання листя. Досі 
ми вели тільки роз’яснювальну ро-
боту та обходилися попередження-
ми. Взагалі ж штраф за цією статті 
передбачає від 20 до 80 неоподат-
кованих мінімумів для громадян та 
від 50 до 100 для суб’єктів господа-
рювання. Що стосується побуто-
вого сміття, то фіксувалися факти 
різних масштабів: від кількох відер 
сміття на березі до самоскида у полі. 
Зрозуміло, що й штрафи були різних 
розмірів, але принциповим є те, що 
усі зафіксовані порушники приби-
рали після себе, – зазначив Василь 
Яременко. 

Загалом у Вороновицькій ОТГ 
нині функціонують три суб’єкти 
правоохоронних органів. Це, власне, 
муніціпальна поліція, дільничний 
інспектор та група швидкого реа-
гування. Усі вони матимуть робочі 
кабінети за адресою Козацький шлях, 
68. Зараз там силами КП «Надія» 
здійснюється ремонт. 

Прийом громадян - щовівторка 
з 10:00 до 13:00.

Вороновицький Центр надання ад-
міністративних послуг за сім місяців 
своєї роботи прийняв близько трьох ти-
сяч громадян. Найчастіше звертаються 
із питаннями соціального характеру, на 

другому місці – запити щодо паспортної 
системи, а почесне третє місце – питан-
ня пенсійного забезпечення. Всього ж 
громадянам у центрі доступний перелік 
майже з півсотні послуг. У найближчому 
майбутньому можливим буде і виготов-
лення ІD-паспортів та подачі документів 
для виготовлення закордонного паспор-
ту. Зараз напрацьовуються відповідні 
дозвільні процедури, після чого мова 
йтиме про закупівлю обладнання.  

Також вороновичани мають змо-
гу щопонеділка поставити свої запи-
тання спеціалісту з Управління праці 
та соціального захисту населення 
Вінницької РДА. Прийом ведеться з 
10:00 до 14:00. У таких же часових рам-
ках щочетверга веде прийом громадян 
спеціаліст із Пенсійного Фонду. А уже 
з 8 листопада інформативні послуги на-
даватиме працівник Вінницького рай-
онного центру зайнятості. Прийомні 
дні відбуватимуться кожної другої 
та четвертої середи місяця в першій 
половині робочого дня.


