
«Тисячі свічок можна 
запалити від єдиної 
свічки, і життя її не 

стане менш 
коротшим. Так і добро 

та щастя не стає 
меншим, коли їм 

ділишся» 

ІВАСЮК  

ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА 



ЗВІТ ДЕПУТАТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

8 СКЛИКАННЯ ЗА 2021 РІК 
 

Регламент Вінницької обласної Ради; 

Конституція України, Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад»; 

 

Інші нормативні акти, що визначають порядок діяльності 

депутатів обласної Ради. 

 

обрана депутатом від 
політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА» 
 

В своїй діяльності керуюся: 



Обрана секретарем постійної 
комісії обласної Ради з питань 

будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку 

інфраструктури 
 
 

За звітний період 37  
ГРОМАДЯНАМ виділено 
матеріальної допомоги 
НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 120 

480 ГРН 
 

За звітний період 
взяла участь у 
  28 засіданнях 

 
Під час яких  було 

заслухано  
456 питань 

 
Взяла участь у 

розгляді та 
погодженні для 
розгляду на сесії 

обласної Ради  
147 проєктів 

рішень обласної 
Ради 

 

 

У складі постійної 
комісії обласної 
Ради здійснюю 

контроль за 
виконанням  
14 обласних 

програм  
 

у сфері 
будівництва, 
транспорту, 

житлово-
комунального 
господарства, 
використання 

надр та екології 



Спільно з депутатами обласної Ради приймала 
участь у погодженні та прийнятті важливих для 

області рішень обласної Ради   

Обласна програма 
«Питна вода» 

Вінницької області на 
2021-2025 роки 

 
ЗАХОДИ:  
1) науково-технічні 
дослідження і аналіз 
стану водних ресурсів та 
питного водопостачання 
області, 
2) будівництво мереж 
водовідведення, 
3) Безповоротна допомо-
га та зменшення частки 
співфінансування з боку 
громад. 
 
РЕЗУЛЬТАТ: 
задоволення потреб на-
селення в якісній питній 
воді і водозабезпеченості 
населених пунктів. 
 
 

Отримання благодійних 
внесків і пожертв за 

надання платних послуг 
у закладах охорони 

здоров’я виключно через 
електронні термінали 
безготівкової сплати 

коштів. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ: 
прозорість використання 
коштів закладами охоро-
ни здоров’я. 
 
 
 

Рішення обласної Ради  
«Про оренду майна, 

що належить до 
спільної власності 

територіальних громад 
сіл, селищ, міст 

Вінницької області». 
 

 
РЕЗУЛЬТАТ: 
оновлення та впоряд-
кування документів, їх 
уніфікації та приве-
дення до єдиного по-
рядку відповідн до но-
вого порядку оренди 
майна та процедури 
підготовки документів 
для оренди майна. 
 
 



ЕФЕКТИВНЕ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – 
ЗАПОРУКА СИЛЬНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТА 

ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ  



РОБОЧІ ВИЇЗДИ 

Розуміючи важливість підтримки та розвитку місцевого 
самоврядування протягом поточного року активно приймала участь 

у сесіях територіальних громад. Радію, що стала учасником 
презентації та прийняття Стратегії розвитку громад під час 

таких робочих візитів. 

Уланівська територіальна 
громада – 10; 

 
Гайсинська міська рада – 7; 

 
Війтівська територіальна 

 громада – 1; 
 

Іванівська сільська рада – 1. 



РОБОЧІ ВИЇЗДИ 

 Спільно з керівництвом Уланівської територіальної 
громади працювала над реалізацією проєкту «Створення 
особливих стандартів якості надання адміністративних послуг», 
який став переможцем конкурсу обласної Ради «Комфортні 
громади». 

Новий 
сучасний 

ЦНАП, 
який надає 
жителям 

громади 87 
послуг. 

Загальний бюджет 
проєкту – 1 млн 317 тис 
грн; 
 
Кошти сільської ради – 
917 тис грн; 
 
Обласний бюджет  
– 350 тис грн; 
 
Спонсорські кошти  
 - 50 тис грн. 



НАЙКРАЩИЙ 
СПОСІБ 

ПЕРЕДБАЧИТИ 
МАЙБУТНЄ – 
ЦЕ СТВОРИТИ 

ЙОГО 
СЬОГОДНІ! 



СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩІ 

ПРОЄКТИ 

Реалізація соціальних 
проектів в суспільстві 

свідчить про розуміння, що 
кожен є 

співвідповідальним за 
долю свого міста, краю, 

народу 
 

Активно співпрацювала з 
територіальними 
громадами щодо 

організації та проведення 
Дня Уланова та Дня 

Липовця. 

Є організатором 
проведення 
фестивалю 

VinBookFest у  
м. Вінниця. 

Активно приймала участь у  
розбудові бібліотечної системи: 
реконструкції бібліотеки-філії 
№16 у м. Вінниця, відкриття 

бібліотеки-філії № 17  м. 
Вінниця у новому сучасному 

приміщенні, поповнення 
бібліотечного фонду в 

Уланівській територіальній 
громаді. 

Приймала участь в 
організації 

проведення заходу 
класичної музики, 

присвячений Ф.Лісту в 
Уланові. 



СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩІ ПРОЄКТИ 

Стала одним із ініціаторів проведення унікального першого 
кулінарного фестивалю  

«Картопля по-уланівськи», який став справжньою гастро-
візитівкою та брендом Уланівської територіальної громади. 

 

1 2 

3 4 

Мета: 
популяризація 

унікальних страв 
подільської кухні, 
а саме картоплі 
по-уланівськи 

Участь у заході 
взяли всі 36 сіл 

Уланівської 
громади. 

використано 500 
кілограмів 
картоплі. 

Взяли 
участь 

більше 3 
тис. осіб 

 



Спільно з керівництвом Уланівської територіальної громади 
працювала у реалізації  наймасштабнішої акції «Стратегія добра».  

 

.  

Близько 200 дітей 
Уланівської 

територіальної громади  
побували у дивовижному 
місці, яке єднає казку з 
реальністю та надихає 
святковим настроєм, 
садибі Подільського 

Чарівника, розташованої 
у Подільському зоопарку 



ПРЯМІ ЕФІРИ 

• Радіо «Місто над Бугом» 

• Телеканал «ВІТА ТБ»,  

• ТРК «Вінниччина» 

7 ВИСТУПІВ У ЗАСОБАХ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 



УСПІШНА КОМАНДА 
ПЕРЕМАГАЄ ОДНИМ СЕРЦЕМ!  

 
ДЯКУЮ КОЛЕГАМ ЗА СПІВПРАЦЮ 

ТА ПІДТРИМКУ! 

 
 
 

ЗРОБЛЮ ВСЕ МОЖЛИВЕ ДЛЯ 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВИБОРЦІВ! 

 
 


