
Обраний депутатом у 14-му територіальному 

виборчому окрузі. 

 
Голова фракції політичної партії 

«Українська Стратегія Гройсмана». 

 
Член постійної комісії обласної Ради з 

питань агропромислового розвитку та 

земельних відносин. 

 
Заступник  голови Громадської спілки 

«Агрокластер "АгроВін"». 

 
Голова наглядової ради ПрАТ «Вінниччина». 

 
Директор ФГ «Марія-Агро». 

 

ЗВІТ  

 
ДЕПУТАТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» 

 

ОЛЕКСАНДРА ХОМ’ЯКА 



• У 2021 році в якості члена постійної комісії обласної Ради з 
питань агропромислового розвитку та земельних відносин взяв 

участь у 8 засіданнях комісії з 10-ти, на яких були 

розглянуті біля 30 питань. 

• Брав участь у 14 (з 15-ти) пленарних засіданнях сесій 

обласної Ради та роботі сесійних засідань територіальних 

громад свого виборчого округу. 

• Оприлюднив 8 звернень до Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України. 

 





Понад 150 жителів виборчого округу звернулися до мене протягом 

минулого року. 

168 тис. грн. з депутатського фонду та біля 200 тис. грн. 

власних коштів  надані на матеріальну допомогу громадянам, що 

перебували у складних життєвих обставинах чи потребували 

нагальної медичної допомоги. 

 



ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 • З метою планування розвитку громад брав участь у розробленні та затвердженні 

Стратегії розвитку Барської міської територіальної громади на 2021–2030 роки зі 

середньостроковим планом реалізації на 2021–2023 рр., що передбачає такі 

основні напрямки розвитку, як «Потужний економічний потенціал» і «Високі 

стандарти життя», а також Стратегії розвитку Копайгородської територіальної 

громади до 2030 року. 

 

• Одним із головних завдань вказаних стратегій розвитку є створення та підтримка 

сприятливого інвестиційного клімату із залученням додаткових фінансових 

ресурсів. 

 



ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Брав участь в організації втілення в 

життя проєктних ініціатив розвитку 

громади із залученням коштів Конкурсу 

«Комфортні громади» Вінницької 

обласної Ради: 

• «Бар – безпечне місто» (система 

відеонагляду вулицями міста Бар): 

придбано обладнання для реалізації 

програми – сервер Supermicro та 44 

камери відеоспостереження 

Hikvision на загальну суму 465 

тис. грн; 

• «Облаштування скейт-парку для 

потреб ролерів, скейтбордистів і 

велосипедистів Барської громади». 

• «Якісні послуги кожному жителю 

громади» (матеріально-технічне 

забезпечення ЦНАП Копайгородської 

громади) на суму   116 000 грн. 

 

Обсяг ресурсів, залучених на проєкти 

розвитку громади –816  тис. грн. 



БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА 

 

З метою ефективної співпраці та задоволення безпекових потреб 

громадян та ефективного вирішення локальних проблем спільно з 

найактивнішими підприємцями залучено 280 тис. грн і придбано 

службовий автомобіль для дільничого офіцера громади в рамках 

реалізованого проєкту «Поліцейський офіцер громади». 



БЛАГОУСТРІЙ ГРОМАДИ 

 

Сприяв залученню коштів обласного дорожнього фонду (4,2 млн 

грн) для проведення капітального ремонту дорожнього покриття та 

облаштування тротуарів на площі Пам’яті та вул. Шевченка. 

 



За власний кошт розроблена проєктно-кошторисна документація на 

ремонт дороги по вул. Садова м. Бар на суму 30 000 грн. 



• Для покращення надання послуг з благоустрою Копайгородської 
селищної територіальної громади долучився до отримання коштів в 
розмірі 2,2 млн грн з обласного екологічного фонду на придбання 
сміттєвоза. 

• З метою забезпечення регулярного перевезення пасажирів 
організував 2 автобусних маршрути зі сполученням сіл Підлісного 
Ялтушкова і Ходак з адміністративним центром громади – містом 
Баром. 

 



ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

 
Надав фінансову допомогу для забезпечення водопостачанням 

населення села Шипинки в сумі 140 тис. грн. 

 



ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ 

 

Для забезпечення комфортних умов, безпеки для водіїв та пішоходів на 
вулицях в темну пору здійснено освітлення вулиці села Матейків 
протяжністю 3 км (на суму  

60 тис. грн) та закуплено ліхтарі для села Шипинки (на суму 20 тис. 
грн). 

 



ОСВІТА 

 На правах голови батьківського комітету Барського ліцею № 2 організував 

меценатів, які допомогли у придбанні меблів, телевізора та заміні вікон на 

енергозберігаючі при реконструкції харчоблоку  

(90 тис. грн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі Барського ліцею № 

2 загальною кошторисною вартістю 20 млн 98 тис. грн розділено на дві черги, 

на разі завершено роботи І черги: капітальний ремонт коридорів і харчоблоку 

– на суму 6 млн 390 тис. грн з міського бюджету. Здійснено перепланування 

приміщень їдальні, покладено облицювальну плитку на стінах, відремонтовано 

стелю, замінено дверні і віконні блоки, проведено ремонт складських та 

технічних приміщень. 

 



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 Здоров’я є безцінним надбанням як окремої людини, так і 
всього суспільства 

Задля покращення якості надання медичних послуг передав 
Барській міській лікарні 15 багатофункціональних ліжок з 
Німеччини, виділених благодійним Фондом «Вінниця – безпечне 
та комфортне місто». 

 



Ініціював у м. Бар та смт. Копайгород функціонування 

сучасного пересувного цифрового мамографа «Квітка», що дало 

можливість обстежити стан здоров’я 120 жінок. 

 



Спільно з Барським міським головою, координатором спецфонду «Стоп 

Вірус» передали засоби захисту від COVID-19 Барській міській лікарні, 

Копайгородській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 



Адресно доставили жителям громад  

3 тисячі продуктових наборів. 

 



КУЛЬТУРА 

 

Культура є не менш важливою, ніж ефективне врядування, міцна економіка 

чи соціальна справедливість. Систематично фінансово підтримую 

проведення культурно-мистецьких проєктів у громадах, участь аматорських 

колективів у різноманітних конкурсах та фестивалях. 

 



Ініціював створення «Молодіжної ради» – консультативно-дорадчого  

органу при Барській міській раді. 

 



Разом з постійними меценатами за рахунок власних коштів (472,5 

тис. грн) придбано ялинку для новорічно-різдвяних святкувань 

жителів громади на центральній площі міста. 

 



Був учасником підготовки та урочистих подій відкриття 

центральної новорічної ялинки і різдвяного вертепу в місті Барі. 



ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

 

Постійна турбота про дітей є нашим пріоритетом 

Для продовження гарної традиції дарувати малечі яскраві святкові миті і тепло уваги вітав 
вихованців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», центру соціально-
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест», 
загальноосвітніх закладів. 

Дітям були вручені понад 1 тис. подарунків. 

 





Організував поїздку для 360 дітей різних соціальних категорій до 
центру (Вінниці) на гостини до садиби Подільського Чарівника.  

 



Співпраця з учасниками АТО та членами їх 

сімей 

 

Розуміючи важливість оборонного захисту рідної держави та 

патріотичного сприяння у цій справі, надавав фінансово-

волонтерську допомогу на підтримку Збройних Сил України. 

 



Забезпечив подарунками сім’ї загиблих воїнів АТО з місцевих 

громад. 



СПОРТ 

 
Здорова молодь – сильна країна! 

Здорові діти і популяризація спорту – актуальне питання, що потребує уваги й підтримки. Дієво допомагаю 
ініціативним спортивним організаціям по забезпеченню їм можливості брати учать у змаганнях різних рівнів. 
Особливо почесно і приємно приймати гостей – учасників спортивних чемпіонатів і турнірів у місті Бар. Спільна 
активна спортивна діяльність засвідчує достойний рівень проведення таких заходів на території громади та 
розвитку юних спортсменів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша мета – завжди і в усьому відстоювати інтереси громадян! 

 


