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СКЛИКАННЯ ЗА 2021 РІК

ІВАСЮКА ІГОРЯ 
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НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА 
БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ:

 Конституція України;

 Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»;

 Закон України «Про статус
депутатів місцевих рад»;

 Регламент Вінницької обласної
Ради;

 Інші нормативні акти, що
визначають порядок діяльності
депутатів обласної Ради.

ПРИНЦИП 
ДІЯЛЬНОСТІ:

ЩИРЕ БАЖАННЯ 
ЗМІНИТИ ЖИТТЯ 

ГРОМАДЯН НА КРАЩЕ, 
СТВОРИТИ КОМФОРТНІ 
УМОВИ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОТОВНІСТЬ ДО ЗМІН 
МОТИВУЮТЬ НАС У 

ПОВСЯКДЕННІЙ РОБОТІ



ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАСТУПНИКА ОБЛАСНОЇ РАДИ

соціального захисту;

освіти та культурного розвитку;

молодіжної політики та                    
національно – патріотичного 
виховання;

охорони здоров’я;

правової політики, запобігання 
корупції, регламенту, 
депутатської діяльності та етики;

інформаційної політики
та комунікацій з громадськістю;

ЗАБЕЗПЕЧУЮ РЕАЛІЗАЦІЮ 
У СФЕРАХ:

КООРДИНУЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ З ПИТАНЬ:

охорони здоров’я,
соціального захисту населення
та
ветеранів;

освіти, релігії, культури, молоді
та спорту;

правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та 
етики.

20 листопада 2020 року під час 1 сесії 8 
скликання Рішенням № 5 обрано

заступником голови Вінницької обласної Ради



ВЗЯТО УЧАСТЬ 47 ЗАСІДАННЯХ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

21

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ТА ВЕТЕРАНІВ
розглянуто 153 питання

ОСВІТИ, РЕЛІГІЇ, 
КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ
розглянуто 80 питань

ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ, 
РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕТИКИ
розглянуто 87 питань

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

13 13



Взято участь у розгляді 
та погодженні рішень

у галузі охорони 
здоров`я та соціального 

захисту населення

виконання 5-ти програм
та 4-х нових програм

у галузі освіти, релігії, 
культури, молоді та 

спорту 
8 проєктів рішень 

обласної Ради про хід 
виконання комплексних і 

цільових програм та 7 
проєктів рішень обласної 

Ради 
про прийняття 

комплексних, цільових 
програм на 2021-2025 

роки

Взято участь у 
проведенні щорічної

оцінки діяльності
119 керівників

підприємств, установ
та організацій

Взято участь у 
проведенні конкурсів на 
керівників комунальних 

некомерційних 
підприємств, установ та 

організацій 

7 закладів охорони 
здоров’я

12 закладів освіти

1 організація фізичної 
культури і спорту



«Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та
їхніх дітей протягом І та ІІ семестрів 2020-2021 навчального року»;

«Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей
для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та ІІ
семестрів 2020-2021 навчального року»;

«Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету
для здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі
за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
затвердженого рішенням 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року
№991»;

Про внесення змін та доповнень до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від
20 грудня 2016 року №252 «Про впорядкування отримання та використання
благодійних (добровільних) внесків і пожертв на користь закладів охорони
здоров`я - об`єктів спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області»;

«Про звернення депутатів Вінницької обласної ради VІІІ скликання до  
Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 населення Вінницької 
області».

РОЗГЛЯНУВ ТА ПІДТРИМАВ КЛЮЧОВІ РІШЕННЯ 
СЕСІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ВЕТЕРАНІВ:



Створення моніторингової групи

щодо вивчення питання
забезпечення киснем ліжко-місць, 

розгорнутих для лікування пацієнтів, 
хворих на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19 в опорних 
лікувальних закладах області. 

Завдання:

постійний  аналіз забезпечення 
медичним киснем комунальних 

некомерційних підприємств галузі 
охорони здоров`я області, та вжиття 
заходів щодо перегляду ліжкового 

фонду, закупівлі обладнання.



РОЗГЛЯНУВ ТА ПІДТРИМАВ КЛЮЧОВІ РІШЕННЯ 
СЕСІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                    

В ГАЛУЗІ ОСВІТИ, РЕЛІГІЇ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА 
СПОРТУ:

Внесення змін до «Програми розвитку культури Вінницької області на 
2018-2022 роки» в частині виділення додаткових коштів на 
проведення Міжнародного фестивалю OPERAFEST TULCHYN. Загалом 
профінансовано 350 тис.грн.

«Про внесення змін до Обласної цільової програми роботи з обдарованою 
молоддю на 2018-2022 роки, затвердженою рішенням 31 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 598» 
Загалом виділено кошти у сумі 1 млн 100 тис грн на фінансування 
закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів смт. Сутиски

Про внесення змін та доповнень до Положення про премію ім. М.Д. 
Леонтовича, затвердженого рішенням 25 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 12 жовтня 2017 року № 500», відповідно до якого  
збільшено розмір грошової винагороди з 60 000 грн – 90 000 грн та 
кількість номінацій із 3 до 7

Виділення понад 2,6 млн. грн. для завершення робіт з реконструкції 
будівлі з прибудовою  у комунальному закладі «Вінницька академія 
неперервної освіти»



Реконструкція 
хіміотерапевтичног

о відділення у 
Подільському                        
регіональному 

центрі онкології та 
придбання 
обладнання

для лінійного 
прискорювача
33,6 млн грн

Видатки Центру 
інфекційних 
хвороб для 

забезпечення
медикаментами та 

придбання 5 
апаратів штучної 

вентиляції                    
легенів                                                                                                     

4,5 млн грн

Придбання 
контактного 
шокового 

заморожувача
плазми для КНП 

«Вінницький 
обласний центр 
служби крові 
Вінницької

обласної Ради» 
1,5 млн грн

Реконструкція 
приміщення головного 

корпусу КНП 
«Вінницький обласний 

спеціалізований 
клінічний диспансер 
радіаційного захисту 
населення Вінницької 

обласної Ради» зі 
встановленням 

зовнішнього ліфта
2 млн грн

Придбання апарату 

ШВЛ та 73 кисневих 
концентраторів

КНП «ВОСКДРЗН 
ВОР»

3,2 млн грн
та дизельного 

генератора для 
Вінницької обласної
клінічної лікарні ім. 

М.І.Пирогова
2,5 млн грн

СПІЛЬНО З КОЛЕГАМИ СПРИЯВ ПРОВЕДЕННЮ 
СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ 

ЗАХОДІВ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ВЕТЕРАНІВ:



Вивчення стану 
навчально-

тренувальної
роботи

спортивних шкіл
Вінниччини

МЕТА
вивчення стану 

навчально-
тренувальної роботи в 
спортивних школах, 

які є об`єктами спільної
власності

територіальних громад 
області

Вивчення ситуації 
із діяльністю і 

фінансуванням 
спеціалізованого закладу 

загальної 
середньої освіти І-ІІІ 
ступенів смт.Сутиски

МЕТА
збереження

закладу. 
Виділено 1 млн 

100 тис. грн
субвенції з 
обласного
бюджету

Перевірка
комунальної

установи 
«Обласний

пансіонат для осіб з 
інвалідністю та осіб

похилого віку»

МЕТА
перевірка

діяльності закладу 
та забезпечення
належних умов 
проживання та 

медичного
обслуговування

підопічних

ІНІЦІЮВАВ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ 
ГРУП



РОБОЧІ ВИЇЗДИ ТА ІНШІ 
ЗАХОДИ

Робочий візит в Уланівську територіальну  громаду, де було 
ухвалено Стратегію розвитку громади до 2030 року та 
презентовано Центр надання адміністративних послуг

Робочий візит в Гніванську міську громаду, де було ухвалено 
Стратегію розвитку громади до 2030 року

Брав участь у:

• Презентації Стратегії розвитку обласного молодіжного 
центру «Квадрат» на 2022-2024 роки

• ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

• ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-
2021»

• ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart
Eco»

• У відкритті Інституту Конфуція Вінницького Національного 
Технічного Університету

• Молодіжному заході до Міжнародного дня студента



 Радіо «Місто над Бугом»
 Телеканал «ВІТА ТБ» 
 ТРК «Вінниччина»

НАДАНО МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ                       

83 ГРОМАДЯНАМ 

НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 180 ТИС ГРН

ВЗЯВ УЧАСТЬ У 7 ПРЯМИХ ЕФІРАХ 
З питань, що стосуються стану та розвитку 
соціально-гуманітарної сфери Вінницької 

області 



ДЯКУЮ ЗА ДОВІРУ!
КОЛЕГАМ ТА ДЕПУТАТАМ ЗА 

ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!


