
Протокол
громадських слухань щодо обговорення кандидатури старости 

Стадницького старостинського округу 
Вінницької міської територіальної громади

Місце проведення: Вінницька область, Вінницький район, село Великі 
Крушлинці, вул. Українська, 28а, «Будинок культури».
Дата та час проведення: 10 березня 2023 року о 17.00 год.
Мета: ознайомлення мешканців з результатами громадського обговорення 
кандидатури старости Стадницького старостинського округу Вінницької міської 
територіальної громади.

Громадське обговорення проводиться відповідно до статті 24 розділу IV та 
додатку 2 до Статуту Вінницької міської територіальної громади, затвердженого 
рішенням міської ради від 28.01.2022р. №799, керуючись статтею 13 та статтею 
54і Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Кандидатура на посаду старости Стадницького старостинського округу 
Вінницької міської територіальної громади Давидюк Юлії Михайлівни внесена на 
розгляд жителів сіл: Гавришівка, Стадниця, Великі Крушлинці та Малі 
Крушлинці відповідно до розпорядження міського голови від 05.01.2023р. №3/р 
«Про проведення громадського обговорення кандидатури на посаду старости в 
Стадницькому старостинському окрузі Вінницької міської територіальної 
громади».

Давидюк Юлія Михайлівна, народилася 20 березня 1981 року в селі Малі 
Крушлинці, Вінницького району, Вінницької області.

Громадянка України. Освіта вища.
З 1987 року по 1998 рік навчалася в Малокрушлинецькій загальноосвітній 

школі І -ІІІ ступенів. Після закінчення школи вступила до Вінницького 
національного технічного університету на факультет фундаментальної 
економічної підготовки. У 2004 році отримала диплом за спеціальністю 
«Менеджмент організації».

З 2006 року по 2014 рік працювала начальником ВПЗ «Малі Крушлинці» ВД 
УДППЗ «Укрпошта».

У 2014 році була обрана на позачергових місцевих виборах на посаду 
сільського голови Малокрушлинецької сільської ради 6 скликання.

У 2015 році була обрана на чергових місцевих виборах на посаду сільського 
голови Малокрушлинецької сільської ради 7 скликання де працювала до січня 
2020 року. У 2015 році нагороджена медаллю «За гідність та патріотизм».

З січня 2020 року по листопад 2020 року виконувала обов'язки старости в селі 
Малі Крушлинці Гавришівської сільської ради.

З 2021 року працює на посаді головного спеціаліста - заступника старости 
апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету.

З листопада 2022 року по теперішній час тимчасово виконує обов'язки 
старости Стадницького старостинського округу.

Заміжня, виховує двоє дітей.
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Громадське обговорення, на території Стадницького старостинського округу 
Вінницької міської територіальної громади, з оформленням підписних листів про 
підтримку кандидатури Давидюк Юлії Михайлівни на посаду старости, 
розпочалося 16.01.2023 року і тривало до 10.03.2023 року.

За час громадського обговорення зібрано 987 підписів жителів Стадницького 
старостинського округу на підтримку зазначеного кандидата із зазначенням 
прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, 
місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України 
(тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до 
громадянства України), що засвідчено підписом учасників громадського 
обговорення.

За інформацією, наданою відділом ведення державного реєстру виборців, 
станом на 30.09.2021 року, кількість жителів Стадницького старостинського 
округу Вінницької міської територіальної громади, які є громадянами України і 
мають право голосу становить:

Назва 
територіальної 

одиниці
Всього З виборчою 

адресою
З відміткою про 

вибуття

с.Великі Крушлинці 661 654 7

с.Малі Крушлинці 1238 1227 11

с.Гавришівка 1392 1366 26

с.Стадниця 1108 1085 23

4399 4332 67

Присутні:
Телень Владислав Юрійович - заступник директора, начальник відділу 
адміністрування системи якості департаменту правової політики та якості 
Вінницької міської ради.
Ситник Ольга Георгіївна - головний спеціаліст відділу адміністрування системи 
якості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради.
Хорошев Володимир Ілліч - заступник начальника інформаційно-аналітичного 
відділу департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради.
Притолюк Олеся Павлівна - головний спеціаліст інформаційно-аналітичного 
відділу департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради.
Григорук Людмила Анатоліївна - директор департаменту правової політики та 
якості Вінницької міської ради.
Науменко Дмитро Олександрович - депутат Вінницької міської ради.
Давидюк Юлія Михайлівна - головний спеціаліст - заступник старости 
Стадницького старостинського округу Вінницької міської територіальної 
громади.
Кривешко Сергій Сергійович - депутат Вінницької обласної ради.
Кривешко Владислав Сергійович - староста Вінницько-Хутірського 
старостинського округу Вінницької міської територіальної громади.
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Обливач Галина Миколаївна - староста Деснянського старостинського округу 
Вінницької міської територіальної громади.
Зареєстровані учасники громадських слухань - 96 осіб.

Голова зборів:
Ситник Ольга Георгіївна - головний спеціаліст відділу адміністрування системи 
якості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради.

Слухали:
Ситник О.Г. довела до відома присутніх:
- тему громадських слухань;
- про заходи, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОVI^-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоV-2 під час організації 
та проведення громадських слухань у період дії карантину відповідно до рішення 
виконавчого комітету ВМР від 17.09.2020р. №1912;
- про наявність 1 звернення до департаменту правової політики та якості із 
зауваженнями та пропозиціями щодо питання, яке винесене на обговорення;
- порядок ведення протоколу, подання усних та письмових пропозицій 
(зауважень) щодо предмету обговорень;
- порядок організації та проведення громадського обговорення та громадських 
слухань.
Слухали:
Ситник О.Г. повідомила учасникам зібрання про присутніх представників 
міської ради та депутата Вінницької обласної ради.

Слухали:
Ситник О.Г. повідомила, що секретар громадських слухань Телень Владислав 
Юрійович - заступник директора, начальник відділу адміністрування системи 
якості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради.
Слухали:
Ситник О.Г. запропонувала затвердити порядок денний:

Про обговорення кандидатури старости Стадницького старостинського 
округу Вінницької міської територіальної громади.

Голосували: За - 83
Проти - 1
Утримались - 12

Вирішили:
Затвердити запропонований порядок денний.
Ситник О.Г. запропонувала затвердити регламент громадських слухань 
(доповідь до 15 хв., запитання-відповіді - до 3 хв., загальний регламент - до 
1год.30 хв.).
Голосували: За - 88

Проти - 1
Утримались - 7
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Вирішили:
Затвердити запропонований регламент.
Слухали:
Ситник О.Г. надала слово Теленю В.Ю.
Телень В.Ю. повідомив про те, що під час реформи децентралізації у 2014 році 
була введена посада старости. Раніше передбачались прямі вибори старости, деякі 
населені пункти Вінницької області пройшли ці процедури. В даний час 
процедура прямих виборів старости відмінена. Погодження кандидатури старости 
відбувається відповідно до чинного законодавства. Стаття 54-1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачає подання альтернативних 
кандидатур. Кандидатуру старости на громадське обговорення подає міський 
голова. Проходить процедура громадського обговорення і громадських слухань. 
Після цього дана кандидатура буде винесена міським головою на розгляд 
депутатів Вінницької міської ради, які шляхом голосуванням приймуть своє 
рішення. Повноваження старости детально описані в пункті 1 статті 54-1 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». Основне завдання старости - 
бути комунікатором між міською радою, міським головою, виконавчими 
органами міської ради і мешканцями округу. Староста є членом виконавчого 
комітету Вінницької міської ради. Це найвищий виконавчий орган, який вирішує 
всі, без виключення, питання життєдіяльності територіальної громади. Староста 
допомагає жителям свого округу в підготовці документів, які виносяться на 
розгляд або виконавчого комітету міської ради, або міської ради. Це, що 
стосується майна, землі, пільг та ін. Для цього, крім старости, у населених пунктах 
працюють технічні працівники, або за графіком приймають працівники інших 
департаментів міської ради. Староста допомагає житлям, контролює, доводить до 
відома мешканців рішення, які приймає Вінницька міська рада, збирає пропозиції 
та зауваження і передає їх до виконавчого комітету, до міського голови, міської 
ради. На підставі цих звернень виконавчі органи міської ради приймають ті чи 
інші рішення, які потрібні для нормального функціонування громади та населених 
пунктів.
Ситник О.Г. надала слово Давидюк Ю.М.
Давидюк Ю.М.: Прошу хвилиною мовчання вшанувати загиблих на війні. 
(Хвилина мовчання.)
Давидюк Ю.М. ознайомила присутніх зі своєю біографією та розповіла про зміни 
у селі Малі Крушлинці, які відбулись під час того, коли вона обіймала посаду 
сільського голови. Також, вона розповіла про проблеми сіл та можливі шляхи їх 
вирішення. Закликала жителів округу укласти медичні декларації у Вінницькій 
територіальній громаді для гідної оплати праці місцевої медсестри.
Давидюк Ю.М.: Пам'ятники воїнам, полеглим у 2-й світовій війні, знаходяться у 
жалюгідному стані. Їх обстежили спеціалісти та надали висновки, що їх потрібно 
реконструювати, зробити декомунізацію і дещо переформатувати. 
Виготовляється проект на вуличне освітлення у с. Малі Крушлинці. Далі мають 
бути Великі Крушлинці і разом с. Гавришівка. У с.Стадниця в минулому році, 
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коштом мешканців, відремонтована церква. Жителі с.Гавришівка, у минулому 
році, своїми зусиллями, за власні кошти, добудували 6 км водогону. Є потреба в 
облаштуванні ще 1 артезіанської свердловини.
Пьонтак А.В.: Я мешканець Великих Крушлинців. У мене питання щодо оплати 
за вивезення побутових відходів із приватного сектору. Оплата закладена 38 грн 
на 1 мешканця. Ми написали колективне звернення, зібрали підписи 337 осіб. Ви 
заявили, що департамент довіряє підписам, які ви збирали на підтримку старости. 
Наші підписи піддали сумніву.
Ситник О.Г.: Є різні процеси. Якщо видаються підписні листи, де чітко вказано 
для якого процесу збираються підписи, з чіткими паспортними даними, не 
плутайте ці процеси.
Пьонтак А.В.: У нашому зверненні ми написали, про ті обсяги відходів, які 
закладені. У відповіді посилались на постанову Кабінету Міністрів України та на 
рішення міської ради. У постанові Кабінету Міністрів України лише написано, що 
обов'язково має бути укладено угоду між виконавцем, який вивозить побутові 
відходи, і колективом або власником будинку. У рішенні міської ради визначено 
норму відходів на 1 людину, це 6 літрів. Це у середньому 180 літрів на людину в 
обійсті. Це 6 мішків. А, якщо в обійсті 3 людини, то виходить 20 мішків. Я підняв 
рішення усіх сусідніх громад: Стрижавскої, Вороновицької, Ямпільської і 
Бершадської. Ні в одній громаді немає такого обсягу відходів, які закладені у 
нашій громаді. Чим відрізняється приватний будинок у Великих Крушлинцях від 
такого ж у Гуменному, де норма у 2 рази менша ніж та, що закладена у нас? Так 
само і у Стрижавці. Оплата, відповідно, складає від 18 грн до 25 грн. У мене є усі 
рішення цих громад, я їх спеціально знайшов на сайтах. Після цього мене 
викликали у міську раду до начальника, який відповідає за сміття. Їх там було 5 
осіб, я один. Я доповів про наше звернення, і попросив пояснити чим відрізняється 
обсяг сміття, яке збирається по нашим селам, у нас більше в 2 рази ніж у решти по 
усій Вінницькій області. Нічого визнавати вони не хотіли. Відповідно до 
прийнятого закону, в лютому склали комісію, яку підписав представник Стадниці, 
якою проводили заміри відходів. І, відповідно, в цьому протоколі було зазначено, 
що біля кожного будинку знаходиться купа сміття. Долучені фото з купами сміття. 
І на основі цих підрахунків вони визначили таку норму. Мені сказали, що нічого 
змінювати не будуть, залишиться усе так, як є. Коли до нас приїздить сміттєвоз, 
рідко в кого стоїть й мішок сміття чи 2. У нас ніколи такого обсягу сміття немає у 
селі. Ми неодноразово, безрезультатно звертались до посадових осіб. Прошу 
взяти це на контроль і розглянути дане питання. Чому не взяти із нашого села 
представників 3-4 особи і зробити заміри як належить? Відповідно до закону, там 
береться 2 рази на місяць. Потрібно зібрати це сміття, заміряти, зважити і 
вирахувати норму на 1 людину.
Дацюк В.В.: Коли Юлія Михайлівна обралася на посаду голови сільської ради, 
перше що було зпроблено, то її чоловік зробив біля кожної зупинки сміттєві 
контейнери. Коли ми відстоювали нашу незалежну православну церкву, вона, як 
голова нашої громади, дуже активно долучалась до виборювання нашої церкви. 
Я, як голова релігійної громади, за це їй дуже вдячний. Я прошу усіх підтримати 
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кандидатуру Юлії Михайлівни. Повірте мені, що ми усі будемо щасливі, що вона 
буде, в якійсь мірі, нашим лідером. А за виконані роботи, які ви робили, від мене 
особисто щира дяка.
Мазурук В.Ф.: У нас працює бізнес, ми сплачуємо податки. Мене цікавить чи є 
власний рахунок нашої територіальної громади? Наскільки я знаю, у Вінницької 
міської ради є рахунок, і він не є у казначействі.
Телень В.Ю.: Ні, такого не може бути щоб кошти громади зберігались не на 
казначейському рахунку.
Мазурук В.Ф.: У нас є громада і має бути бюджет.
Телень В.Ю.: Коли у селах Стадниця, Великі Крушлинці, Малі Крушлинці, 
Гавришівка були власні сільські або селищні ради, вони мали власні рахунки. 
Наразі усі податки збираються на 1 рахунок Вінницької міської територіальної 
громади. У кожного старостинського округу немає свого власного рахунку, з 
якого він витрачає кошти. Є рахунок Вінницької міської територіальної громади, 
є бюджет Вінницької міської територіальної громади, з якого витрачаються 
кошти, у тому числі, і на Малі Крушлинці, і на Великі Крушлинці, і на Стадницю, 
і на Гавришівку.
Ситник О.Г. надала слово Кривешку В.С. - старості Вінницько-Хутірського 
старостинського округу Вінницької міської територіальної громади.
Кривешко В.С.: Ми являємось найбільшим старостинським округом за 
населенням в усій Україні. Щодо бюджету нашого старостинського округу, його 
не існує як такого, він не передбачений законодавством. По усій Україні ні один 
старостинський округ не може мати свого бюджету. Це насправді велика 
проблема, але вирішити її може лише Верховна Рада України. Законодавець не 
передбачив створення юридичної особи для старостинського округу. В порядку 
роботи у нас виникають напрацювання, місцеві, точкові якісь, проблеми 
доводиться вирішувати якимись нестандартними рішеннями. В цьому 
заключається сьогоднішня робота старости. Не кожен може взяти на себе 
відповідальність приймати нестандартні рішення в своєму управлінні, адже за це 
передбачена відповідальність. Тому, потрібно дуже добре знати законодавство. 
Старостинський округ не є юридичною особою, не має свого бюджету. Але, це не 
означає, що немає коштів. Кошти виділяються. Відповідно до чинного 
законодавства ми зобов'язані кожен рік звітувати перед усією територіальною 
громадою і старостинським округом. Перед цим староста робить запит до 
департаменту фінансів та департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської 
ради про те, які видатки були спрямовані. Староста може постійно запитувати 
профільні департаменти, що передбачено на наступний рік і бере безпосередньо у 
цьому участь. Тому, кошти із загального міського бюджету Вінницької міської 
територіальної громади поступово виділяються на потреби того чи іншого округу, 
в тому числі за запитом старости. Але, староста ніколи не може одноосібно 
вимагати чогось від Вінницької міської ради. Тільки за підтримки жителів. Не 
соромтесь робити запити до старости, але не приходьте із негативом, не потрібно 
ніколи в чомусь звинувачувати. Кожну проблему можна вирішити за однієї умови, 
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якщо гуртом йти до однієї цілі, разом і вирішувати цей виклик. З чого складається 
місцеве управління старостинськими округами? З віри влади і з віри людей. 
Сьогодні ми обговорюємо Юлію Михайлівну як перспективного кандидата, який 
може бути затверджений міською радою, і говоримо про те, що довіра влади є. А 
я вас особисто попрошу про довіру вашу. Розумію, що є проблеми і наразі не все 
так чудово, як хотілося б. Але, як я вже казав, гуртом можна вирішити будь-які 
проблеми.
Ситник О.Г. надала слово Обливач Г.М. - старості Деснянського 
старостинського округу Вінницької міської територіальної громади.
Обливач Г.М.: Я розумію, що важко сприймати щось нове. Я вас попрошу, ви 
зрозумійте, що тільки від вашої поміркованості, від вашої людяності завжди буде 
залежати все те, як ви будете в подальшому жити, як ви будете працювати, як ви 
будете довіряти один одному. Ми перші приєднались до Вінницької міської 
територіальної громади ще у 2018 році. Мешканці нашої громади досить активні 
були у цьому приєднанні. Тому що вони зрозуміли, що їм там буде краще і легше. 
І що там буде краще наступному поколінню. Ми досить плідно працювали із 
Вінницькою міською громадою ще до об'єднання. Те, що з'явилось у нас до того, 
як ми приєдналися, було таким гарним живим прикладом. Наші жителі називають 
себе «ми десняни-вінничани», я би хотіла щоб ви це зрозуміли. Щодо бюджету. 
Бюджету окремого старостинського округу немає. Бюджет наш, наші доходи 
входять у доходи Вінницької міської територіальної громади. І звідти ми беремо 
свої видатки. Ми в основному працюємо через департаменти міської ради. Я знаю 
Юлію Михайлівну. Людині потрібно дати попрацювати. Розумію, що ви хочете 
зразу й усе, та не може так бути. Бажаю вам гарного вибору.
Куцір Л.І. : Я жителька Великих Крушлинець. Нічого проти Юлії Михайлівни я 
не маю. Але, у нас в селі немає автобуса, садочок не працює. Нам обіцяв 
С.Моргунов через 2 роки все зробити. Ці 2 роки пройшли, дороги немає, садочок 
розвалюється. У нас стоять хати пусті, тому що ніхто не хоче їх купувати. Я хочу 
щоб село розвивалось, щоб був дитячий садочок. Молодь не залишається у селі, а 
усі їдуть до Вінниці. Перший рейс автобуса - маленька маршрутка ходить, люди 
душаться. Мені доводиться йти на Малі Крушлинці, тому що там більший автобус 
іде. А тут я не сяду. А перевізники незадоволені, що тут на одну людину менше. 
Саме основне у нас дитячий садочок, автобус і дороги.
Ситник О.Г. : Усі зауваження та пропозиції заносяться до протоколу. Вони не 
стосуються сьогоднішнього порядку денного. Але, на такому заході висловлюють 
наболілі питання. Тому протокол буде переданий для опрацювання 
відповідальними виконавцями.
Пічугіна З.В.: У мене 2 діток у 2-му і 4-му класі. Може ми спільними зусиллями 
будемо будувати бомбосховище? Я переїхала з Десни, усе покинула там. Зараз 
живу у Великих Крушлинцях.
Давидюк Ю.М.: На початку лютого здійснювався об'їзд із директором 
департаменту освіти міської ради Яценко О.В. Вона оглянула в адмінбудинку 
підвальне приміщення, воно непогане, для вашої кількості дітей вистачить. Єдине, 
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що потрібно - виміряти відстань від школи до адмінбудинку. Якщо це буде менше 
або рівне 500 метрів, то добре, якщо більше 500 метрів, то не підходить. Ми 
будемо працювати у цьому напрямку, тому що у нас, у 
Стадницькому старостинському окрузі є 4 школи та 3 дошкільних заклади і в 
жодному немає укриття. Це першочерговий захід щоб діти змогли йти і навчалися. 
На початку навчального року 2022-2023р. такі питання поставали у кожному селі 
перед В.В. Яклюшиним, але на той час чомусь ці питання жодне не вирішилося. 
Я не можу вам сказати причини цього, не можу відповідати за чужу роботу. Я буду 
відповідати за свою роботу, яку буду виконувати. Питання щодо укриттів 
піднімалося перед керівництвом міської ради, вони про це всі знають і в цьому 
напрямку ми будемо працювати цього року.
Мазурук О.В.: Я із села Малі Крушлинці. У мене запитання про законність 
збирання цих підписів, тому що коли особисто до мене підходив представник 
Юлії Михайлівни із бланками, було зазначено, що це збираються підписи не на 
голову ОТГ, а на голову сільської ради села Малі Крушлинці.
Ситник О.Г.: Громадське обговорення відбувалося щодо кандидата старости 
Стадницького старостинського округу Вінницької міської територіальної 
громади, а не голови ОТГ. Ми не обирали, а обговорювали цю кандидатуру і 
підписи збирались на її підтримку. Це не виборчий процес. Прямі вибори не 
передбачені чинним законодавством. Але, законодавством передбачений 
демократичний процес обговорення. Можливо, ви не так зрозуміли. Можливо, під 
час збору підписів не зовсім точно висловились, але у тому підписному листі було 
чітко і достовірно підписано, адже цей лист готувався працівниками департаменту 
правової політики та якості Вінницької міської ради, він затверджений 
Підготовчим комітетом на чолі із заступником міського голови Тимощуком С.В. 
Цей документ опрацьований і ви не підписували пустий аркуш паперу. То був 
документ, який засвідчував, що саме ви підписуєте. Тому, на мою думку, тут 
виникло непорозуміння. Не потрібно плутати виборчий процес із процесом 
обговорення. Не кожен житель Стадницького старостинського округу Вінницької 
міської територіальної громади зобов'язаний був підписати. Зрозуміло, що хтось 
підтримує, а хтось не підтримує. Це теж нормально, адже це демократичний 
процес. Хтось має іншу думку, або надає перевагу іншій особі. Але, процес такий, 
він передбачений законодавством і ми зобов'язані чітко його дотримуватись. 
Адже органи місцевого самоврядування діють виключно в межах та у спосіб 
визначений чинним законодавством, тому жодних маніпуляцій з даним процесом 
бути не могло.
Мазурук О.В.: Я розумію. Але, оскільки ви зараз оперуєтеся цими голосами, 
підписи могли ставити люди старшого віку і для них було саме оголошено, 
наскільки я зрозумів. Оскільки я спілкувався із жителями громади, для них також 
було оголошено, що це саме для підтримки Юлії Михайлівни як голови сільської 
ради с. Малі Крушлинці.
Ситник О.Г. : Цього не може бути. Не існує такого інституту як сільська рада в 
Стадницькому старостинському окрузі. Якщо Вам передали люди старшого віку, 
як ви говорите, можливо, вони для себе розуміють старосту як сільського голову. 
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Це нормально, коли люди розуміють, що це той, хто буде в селі представляти 
органи влади.
Мазурук О.В.: Це було особисто зі мною біля будинку, у якому я проживаю. І до 
мене прийшло таке саме звернення, саме з підписом на підтримку як голови 
сільської ради. У мене питання, чому не було вказано, що це на голову 
Стадницького старостинського округу, а саме трактування інше було?
Григорук Л.А.: Хочу повідомити молодому чоловіку про те, що відповідно до 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», він має повне право 
зробити інформаційний запит на отримання того списку чи того переліку підписів 
і побачити безпосередньо той листочок, де ви підписували і що було на аркуші 
написано. Я є заступником Підготовчого комітету з організації і проведення даних 
громадських обговорень і запевняю, що нами було затверджено, цим Підготовчим 
комітетом, бланк підписних листів, на якому зазначалося чітко, що це збір 
підписів для проведення обговорення кандидатури старости Юлії Михайлівни на 
цю посаду. Як керівник департаменту правової політики та якості Вінницької 
міської ради, запевняю, що маніпуляцій бути не могло, тому що все відбувалось 
прозоро. Наш департамент працює якісно і з дотриманням норм чинного 
законодавства. А якщо Ви бажаєте ознайомитись із тими підписними листами, 
будь ласка, зробіть інформаційний запит і ми вам надали копію даного підписного 
листа.
Мазурук О.В.: Запитання полягало не у тому. Коли я прочитав бланки, я зрозумів 
що це, але саме в трактуванні представника Юлії Михайлівни, коли вони збирали 
підписи у громаді, чому саме так висловлювалась думка і чи це є законним?
Григорук Л.А.: Хто озвучував? Коли ви брали листочок, ви бачили, що на ньому 
зверху написано. Це була табличка і зверху надпис про те, що це збір підписів на 
підтримку кандидатури Юлії Михайлівни.
Телень В.Ю.: Є людський фактор. Можливо, людина, яка в той час збирала 
підписи, помилилась в формулюванні. Це не доведено, але я допускаю, що люди, 
які збирали підписи, могли щось формулювати не так як написано. Але, навіть 
сьогодні, коли більшість із вас реєструвались, читали уважно заголовок на бланку 
для чого збирається інформація і у чому вони підписуються. Тому, я не виключаю 
людського фактору, але ви самі кажете, що Ви прочитали, що Ви підписували або 
не підписували. І тому, у вас була можливість прийняти рішення - підписувати 
або не підписувати. Думаю, на цьому дискусію закінчимо, відповідно до 
регламенту у нас залишилось часу на 2 питання.
Чумак А.: Жителі села Великі Крушлинці мене добре знають, я була оператором 
на нашій «Укрпошті». Найбільша проблема нашого села - транспортна. І ще одна 
проблема стосується нашого освітнього процесу. З укриттями ми зрозуміли. 
Говорилось про дошкільні навчальні заклади. Ми про це питання спілкувались із 
Сергієм Сергійовичем, я приходила до нього на прийом, ми збирали підписи. І на 
цьому усе. У нас є достатня кількість дітей, які мають право на дошкільну освіту. 
І я наполягаю на тому, що ми повинні зробити у нашому селі, тому що чомусь так 
виходить, що Великі Крушлинці у нас десь там. Стадницький старостинський 
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округ Вінницької міської територіальної громади, але Великих Крушлинець 
чомусь не існує. Мене цікавить чи буде якийсь розвиток під час роботи Юлії 
Михайлівни у нашому селі? Тому що під час роботи Яклюшина В.В. розвитку не 
було. Щодо вивозу сміття. Якщо у нас процес вивозу сміття запустився і пішов, я 
не проти, як і наші люди не проти платити цю суму, але надайте належну послугу 
- повинні бути сміттєві контейнери і послуга повинна надаватись не 2 рази на 
місяць і не по тій вулиці, по якій сміттєвоз захотів проїхати.
Давидюк Ю.М. : Мене теж хвилюють заклади освіти, і школа, і дошкільний 
заклад освіти. Я думаю, що у цьому напрямку ми будемо працювати. Я ще не знаю 
як це, але я знаю, що у вас діток багато, що ви у минулому році виграли проект у 
Бюджеті громадських ініціатив і у цьому році він буде втілюватись у життя. Саме 
головне, щоб у нас не було гіршої ситуації на фронті. Міський голова про це знає 
і він завжди йде назустріч громаді. Найбільше я переймаюся саме Великими 
Крушлинцями, саме в тому, що у вас дійсно для дітей немає дозвілля. Тут немає 
взагалі куди піти дітям відпочивати і де розвиватися. Немає спортивних 
майданчиків, немає дитячих майданчиків і немає дитячого садка. Є над чим 
працювати і ми будемо працювати у цьому напрямку.
Ситник О.Г. надала слово Кривешку С. С. - депутату обласної ради.
Кривешко С.С.: Я підтримую позицію, що діти - це святе. Я не лишив цього 
питання, повірте мені. Міський голова казав, що коли ви об'єднаєтесь, із вашої 
територіальної громади, будь-якої, бюджет не заберуть. Ваша громада була 
завжди дотаційна. Перерахували ми дітей, порахували скільки потрібно на 
добудову вашого садочка виділити, потрібно ваших 5 бюджетів. Ваш бюджет за 5 
років. Пам'ятаєте слова міського голови: «я не заберу з Вишеньки і не віддам 
сюди»? Але, буде й таке питання, що ми звідти візьмемо і покладемо сюди. Є, 
зокрема глобальне питання щодо доріг. Може бути таке, що зробиться асфальт, 
зробляться тротуари, освітлення, може бути таке, що ви будете їздити в інше 
місце. Але спочатку зробіть, купіть автобус, на якому буде написано, що він 
дитячий, і мамочка буде вести свою дитину, і це буде безкоштовно, за міський 
бюджет, тоді ми будемо говорити про інше. А поки що шукаємо гроші щоб 
добудувати ваш садочок. Але, як у кожному селі, багато фермерів, це бізнес. Якщо 
ми маємо приміські хутори, то бізнеса багато, землі менше. Якщо ми беремо ваші 
села, бізнеса мало, але бізнесменів, які користуються вашою землею і не 
сплачують податки багато. Я казав це Яклюшину і кажу вам. Або вони, не 
сплачуючи податки до місцевої громади роблять цей садочок, або ми їх 
оподаткуємо, і за ці гроші зробимо садочок. І воно має так бути. Вам просто не 
пощастило із старостою, оберете іншого, якщо він не буде виконувати свої 
обов'язки, теж висловите йому недовіру. Це ваше право, я буду вас у цьому 
підтримувати. Я представляю вас, а не старосту.
Слухали:
Ситник О.Г.: У зв'язку із тим, що прозвучав сигнал «Повітряна тривога» та 
враховуючи те що регламент вичерпаний, ми маємо завершити громадські 
слухання.
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За результатами тривалого обговорення, керуючись вимогою статті 54-1 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», кандидатура старости Давидюк 
Юлії Михайлівни, внесена на громадське обговорення міським головою та 
вважається погодженою з жителями Стадницького старостинського 
округу Вінницької міської територіальної громади, оскільки в результаті 
громадського обговорення, отримала підтримку в окрузі більш ніж 17% голосів 
жителів від загальної кількості жителів Стадницького старостинського 
округу Вінницької міської територіальної громади, які є громадянами України і 
мають право голосу на виборах. На голосування виноситься питання:

Голосували: За-72
Проти - 10
Утримались - 14

Вирішили:

Підтримати та вважати погодженою з жителями округу кандидатуру Давидюк 
Юлії Михайлівни на посаду старости Стадницького Старостинського округу.

Головуючий

Секретар

Ольга СИТНИК

Владислав ТЕЛЕНЬ


