
Звіт депутата Вінницької обласної Ради 
ГАТАУЛЛІНА Ірека Фархатовича 



 Я, Гатауллін Ірек Фархатович, був обраним 
від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» по 2 
територіальному виборчому округу – Жмеринський 
район. Безпартійний. 
 За час депутатської каденції з листопада 2020 
року моя діяльність була різносторонньою та 
охоплювала різнопланові напрями, які були 
спрямовані на захист інтересів членів громад 
Вінницької області, зокрема Жмеринського та 
Могилів-Подільського районів, відповідно до 
рішення  5 сесії обласної Ради 8 скликання від  26 
лютого 2021 року № 82, виконання їх доручень у 
межах депутатських повноважень, наданих Законом 
України "Про статус депутатів місцевих рад". 
 У своїй депутатській діяльності постійно 
керуюсь Конституцією України, Законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад», «Про звернення 
громадян», Регламентом роботи обласної Ради та 
іншими нормативно-правовими актами, що 
визначають діяльність депутатів в обласній Раді. 
 



      Зазначу, що я є членом постійної 
комісії з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту. Тому найбільшу увагу в 
своїй депутатській діяльності  приділяю 
саме цим напрямкам. Здорова нація – 
успішна нація. А здорові діти – це успішне 
майбутнє країни!  

  На реалізацію пріоритетних 
напрямків роботи протягом звітного 
періоду було підготовлено ряд 
депутатських звернень та запитів, брав 
участь у низці проектів та благодійних 
заходів обласної Ради, був членом 
декількох робочих комісій та груп 
обласної Ради, долучився до 
обговорення проєктів програм 
освітнього, молодіжного та спортивного 
напрямків, підтримував звернення 
депутатів Вінницької обласної Ради до 
Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України.  

 



  Будучи депутатом 8 скликання Вінницької обласної Ради, свою 
роботу зорієнтував на вирішення проблем людей та колективів, які до 
мене звертаються. Але, щоб вирішити проблеми моїх виборців передусім 
потрібно у цих проблемах розібратися. Тому я постійно  відвідую 
населені пункти в моєму виборчому окрузі, здійснює прийом громадян, 
відповідно до затвердженого графіка. У своєму житті я керуюсь 
принципом: "Допоможи тим, хто найбільше потребує допомоги".  

  Діти, люди похилого віку, хворі – їм моя особлива увага і підтримка. 
Депутатські кошти, що були виділені з обласного бюджету на 
депутатську діяльність, повністю перерахував на нагальні потреби 
наших мешканців, спрямувавши їх на надання адресної грошової 
допомоги мешканцям, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. 
Звернень  до мене, як до депутата, щодо надання допомоги надійшло 
дуже багато, тому фінансову допомогу надав і з особистого фонду.  



Робота зі зверненнями людей та колективів є для мене найважливішою і 
найвідповідальнішою.  
Вдалося вирішити ряд проблем власним коштом:  

1. Встановлення дитячого ігрового 
майданчика у с.Лозова 
Шаргородської МТГ та 
облаштування паркової зони для 
відпочинку населення; 

 

2. Встановлення дитячого ігрового 
майданчика на території ЗЗСО 
с.Іванівці, Барської МТГ та 
придбання спортивного 
інвентарю  

 



Робота зі зверненнями людей та колективів є для мене найважливішою і 
найвідповідальнішою.  
Вдалося вирішити ряд проблем власним коштом:  

3. Придбання нагородної продукції 
для переможців та призерів 
спортивних ігор «Козацькі забави» 
та виділення премії для 
організаторів с.Носківці 
Станіславчицької СТГ;  

4. Організація матчу між ветеранами 
національної збірної України та 
ветеранами Вінницької області 

 



Робота зі зверненнями людей та колективів є для 
мене найважливішою і найвідповідальнішою.  
Вдалося вирішити ряд проблем власним коштом:  

5.  Придбання інтерактивних дошок для:  

 Войнашівського ЗЗСО І - ІІІ ст..  

 Митківського ЗЗСО І-ІІст,  

 Мальчовецького ЗЗСО І-ІІ ст.,  

 Кацмазівського ЗЗСО І-ІІ ст.,  

 Руданського ЗЗСО І-ІІ ст 

 



Робота зі зверненнями людей та колективів є для мене найважливішою і 
найвідповідальнішою.  
Вдалося вирішити ряд проблем власним коштом:  

6.  Придбання двох телевізорів для 
Копистиринського ЗЗСО І-ІІІ ст.  
Шаргородської МТГ 

7. Придбання м’яких меблів для 
Браїлівської Гімназії Жмеринської 
МТГ 

8. Придбання спортінвентарю для 
загальноосвітніх та дошкільних 
закладів Станіславчицької СТГ, 
Шаргородської ЗЗСО 

 

 



Робота зі зверненнями людей та колективів є для мене 
найважливішою і найвідповідальнішою.  
Вдалося вирішити ряд проблем власним коштом:  

9. Придбання новорічних подарунків у 2020 та 2021 роках 
для учнів: 

 - Журавлівського ЗЗСО І-ІІ ст, Кузьминецький ЗЗСО І-
ІІст, Мигалівецького ЗЗСО І-ІІст, Митківського ЗЗСО І-
ІІст - ЗДО, Мальчовецького ЗЗСО І-ІІ ст,, 
Ялтушківського ЗЗСО І-ІІІ ст  Барської МТГ,  

 -  Чернятинського ЗДО, Кармалюківського ЗЗСО І-ІІІ 
ст., дітям-сиротам Станіславчицької СТГ, 
Кам’яногірського ЗЗСО І-ІІ ст, Тарасівського ЗЗСО І-ІІ 
ст, Будьківського ЗЗСО І-ІІ ст. Жмеринського р-ну, 

 - Копистиринського ЗЗСО І-ІІІ ст. , Лозовського ЗЗСО І-
ІІ ст, Руданського ЗЗСО І-ІІ ст, Буднянського ЗЗСО І-ІІ 
ст,,  Юхимівського ЗЗСО І-ІІ ст,  Джуринського ЗЗСО І-ІІ 
ст.. Шаргородської МТГ.  



Робота зі зверненнями людей та колективів є для мене найважливішою і 
найвідповідальнішою.  
Вдалося вирішити ряд проблем власним коштом:  

10. Придбання електричної 
м’ясорубки та електричного 
духової шафи для 
Кармалюківського ЗЗСО І-ІІ ст 

11. Придбання кухонного інвентарю 
для Браїлівського ЗЗСО I-III 
ступенів імені В.О. Забаштанського 
Жмеринської МТГ 

  Справи, започатковані у 2020-2021 роках, будуть 

реалізовуватись і протягом наступних років.  
 Я відкритий до співпраці та допомоги у вирішенні 
нагальних питань жителів області! 


