
ЗВІТ ПРО ДЕПУТАТСЬКУ РОБОТУ ДЕПУТАТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВІД ВО 

«БАТЬКІВЩИНА» БАБЧУКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА 

 

З початку каденції є членом комісії з питань економіки, фінансів та бюджету. 

З моменту складення депутатської присяги взяв участь у всіх 15 пленарних засіданнях Вінницької 

обласної ради, а також у 35 засіданнях постійної комісії та 7 - робочих груп, утворених відповідно 

до розпоряджень голови обласної Ради. 

Надав допомогу за рахунок депутатського фонду 55 мешканцям Вінниччини. 

06.01.2021. Продуктова допомога Новогребельському будинку пристарілих (Затишок) та Іванівській 

спеціальній школі інтернату. 

12.01.2021. Новорічні подарункові набори для дітей Іванівській спеціальній школі інтернату. 

13.01.2021. Продуктова допомога Самгородській лікарні на Козятинщині та Центру обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в селі Вівсяники. 

15.02.2021. Вшанування пам'яті воїнів-інтернаціоналістів в м.Калинівка. 

25.02.2021. Продуктова допомога Уланівському стаціонарному територіальному центру соціального 

обслуговування. 

25.03.2021. Вшанування пам'яті 10 загиблих в зоні АТО бійців спеціального полку Івана Богуна 

(колишній Ягуар). 

02.04.2021. Забезпечення дровами шістьох мешканців Калинівщини. 

26.04.2021. Вшанування пам'яті ліквідаторів Чорнобильської АЕС в м.Калинівка. 

07.05.2021. Надання продуктових наборів ветеранам Другої світової війни, дітям війни, учасникам 

бойових дій, що проживають у Калинівській та Іванівський ОТГ Хмільницького району. 

14.05.2021. Участь у практичних навчаннях із (Захисту України) з учнями одинадцятих класів 

Уладівської та Іванівської загальноосвітніх шкіл 1-3 ступенів. 

30.05.2021. Участь у святкуванні з нагоди Дня захисту дітей у Самгородській ОТГ. 

05.06.2021. Відав пошану полеглим 5 червня 1944 року 67 бійцям сотні УПА у Трибухівському лісі 

Хмельницького району Вінницької області. 

10.06.2021. Організував та сам взяв участь у здачі крові важко хворі мешканці села Черепашенці 

Хмільницького району Аліні Грабар. 

24.08.2021. Привітав мешканців Калинівської ОТГ із 30-ю річницею Незалежності України. 

11.10.2021. Взяв участь у святкуванні Дня села у Самгородку, що на Козятищині. Перед офіційними 

заходами передав продуктові набори Самгородській лікарні, у відділення денного перебування 

самотніх людей. 

14.10.2021. Відав шану Калинівчанам, які загинули під час війни на Сході України. 

18.12.2021. Напередодні дня Святого Миколая завіз продуктові набори представникам соціально 

вразливих верств населення в Калинівській ОТГ. 

22.12.2021. Завіз продукти до Янівського спеціального інтернату для дітей та Новогребельського 

притулку для літніх людей (Затишок). 

28.12.2021. Привітав новорічними подарунками дітей з Янівського спеціального інтернату. 
  



 

 



 

 

 


