
Звіт 

депутата Вінницької обласної Ради 8 скликання 

КРИВЕШКО Сергія Сергійовича 

 

У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» інформую про свою депутатську діяльність за звітний період 20.11.2020 - 2021. 

  

Обраний депутатом Вінницької обласної Ради від політичної партії 

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» по 10 територіальному виборчому 

округу частина Вінницького району (частина Вінницької ОТГ: частина міста 

Вінниці, с. Вінницькі Хутори, с. Щітки, с. Писарівка, с. Гавришівка, с. Стадниця, с. 

Малі Крушлинці, с. Великі Крушлинці, смт. Десна).  

Моя діяльність як депутата спрямована на захист інтересів громади, викона-

ння доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень, наданих  чинним 

законодавством України.  

Працюю задля того, аби дійсно змінювати на краще життя громади 

нашої  ВІННИЧЧИНИ. 

Свою роботу організовую і проводжу у пріоритетних напрямах, що сприяють 

покращенню соціально-економічної сфери. Постійно спілкуюсь з виборцями, 

жителями району, підтримую зв'язки з трудовими колективами, співпрацюю з 

органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, 

аби завжди бути поінформованим про потреби і проблеми людей та вчасно на них 

реагувати.  

Протягом звітного періоду брав участь у 

всіх сесійних засіданнях.                                                                         

          Як член постійної комісії з      питань 

освіти, релігії, культури, молоді та спорту 

безпосередньо ретельно              вивчав усі 

питання та брав активну участь в обговоренні 

питань, які вносилися на розгляд сесії.  

На сьогодні не пропустив жодного засідання 

комісії, всього 13 засідань, розглянуто 82 

питання, з них 53 сесійних.  

Протягом звітного періоду розглянуто 8 проєктів рішень обласної Ради 

про хід виконання комплексних і цільових програм, ухвалені рекомендації щодо 

підвищення їх ефективності: 

- «Про хід виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 

2016 року № 224 (зі змінами, затвердженими рішенням 39 сесії обласної Ради 7 

скликання від 26 вересня 2019 року № 859) «Про Обласну цільову соціальну 

програму національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 

роки»;  

 



- «Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 

2016 року № 38 (зі змінами, затвердженими рішенням 36 сесії обласної Ради 7 

скликання від 04 грудня 2018 року № 707) «Про Обласну цільову соціальну 

програму «Молодь Вінниччини» на 2016 - 2020 роки»; 

- «Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 

2016 року № 50 «Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітників 

на 2016-2020р»; 

- «Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 

2018 року № 599 «Про обласну програму замовлення фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» 

на2018-2020 роки»; 

- «Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 

2018 року № 597 «Про обласну програму „Студентський гуртожиток на 2018-2020 

роки»; 

- «Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 

2016 року №48 «Про обласну комплексну програму «Сільська школа на 2016 - 2020 

роки»; 

- «Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 

2016 року № 47 «Про Обласну програму розвитку інформаційних та інноваційних 

технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки»; 

- «Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 

2016 року № 49 (зі змінами та доповненнями) «Про програму розвитку фізичної 

культури і спорту у Вінницькій області на 2016 – 2021 роки». 

 

Протягом звітного періоду розглянуто 7 проєктів рішень обласної Ради 

про прийняття комплексних, цільових програм на 2021-2025 роки: 

- «Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітників на 2021-

2027 роки»;  

- «Про Регіональну програму підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, 

фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в 

закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету»;  

- «Про Обласну програму розвитку інформаційних та інноваційних технологій 

в закладах освіти області на 2021-2025 роки» ;  

- «Про регіональну програму „Студентський гуртожиток на 2021-2025 роки»;  

- «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 

2021-2025 роки»; 

- «Про Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2021 - 

2025 роки»; 

- «Про Обласну цільову соціальну програму національнопатріотичного 

виховання на 2021 - 2025 роки». 

 



За пропозицією постійної комісії ключові рішення сесії 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» виділено кошти у сумі 1 

млн 100 тис грн на фінансування закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів смт. Сутиски 

- Виділення понад 2,6 млн. грн. для завершення робіт з реконструкції 

будівлі з прибудовою у комунальному закладі «Вінницька академія 

неперервної освіти» 

- 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. 

Допомога громадянам – обов’язок депутата. Кожен житель Вінниччини 

важливий. 

         Ще один напрямок моєї депутатської       

роботи прямо пов’язаний з виборцями,  терито-

ріальними громадами, органами                

місцевого самоврядування. Таку форму роботи, 

як прийом громадян, вважаю для себе прі-

оритетною.      

          Постійно працює громадська приймальна. 

Проведено 28 прийомів громадян, з них 4 виїзних (с. Гавришівка, с. Стадниця, с. 

Великі Крушлинці, с. Малі Крушлинці). 

На прийомах було розглянуто понад 300 індивідуальних звернень, що 

стосувалися питань медичної допомоги, житлових питань, питань соціального 

захисту, пенсійного забезпечення, сімейних проблем тощо. Проте найбільше 

звернень надійшло із проханням допомоги на лікування, особливо онкохворих та 

важкохворих.   

До органу державної влади, органу місцевого самоврядування надіслано 36 

депутатських звернень з приводу благоустрою, облаштування вуличного освітлення 

тощо.  

За звітний період надійшло 300 звернень, які були розглянуті, зібрані 

необхідні документи, виділена матеріальна допомога у сумі 150 тис. гривень, з них 

120 тис. гривень з фонду депутата обласної ради. 

 



Хоча є певні визначені дні прийому громадян, нерідко мешканці Вінниччини 

звертаються незалежно від офіційних днів прийому, і я завжди готов прийняти і 

вислухати людей. 

Як депутат Вінницької обласної Ради захистив інтереси громади та забезпечив 

передачу автомобілів швидкої допомоги амбулаторіям ЗПСМ Вінницьких Хуторів, 

Писарівки та Гавришівки. 

                                                                                  

       У ці скрутні часи надаю 

допомогу людям похилого віку, 

мешканцям виборчого округу, - 

продуктові  набори. 

                                                                     

 

           Проведені зустрічі з 

виборцями у м.Вінниці щодо 

асфальтування вулиць у 

приватному секторі по  

муніципальній програми про  

співфінансування. 

 

 

       

       Здійснено ліквідацію 

аварійних дерев по  

Немирівському шосе міста                                                                                   

 Вінниці та по вулиці  Покришкіна  

с. Вінницькі Хутори. 

 

 

 

  

  

 



 

 

                                                                               

Прибирання стихійних  сміттєзвалищ 

та наведення   порядку повз проїжджих              

частин вулиць на території виборчого 

округу. 

  

 

 

 

 

    У зимовий період допомога                                                                            

мешканцям округу у прибиранні                                                                                         

вулиць від снігу  

 

 

 

За моїм зверненням як депутата 

обласної          

ради у селі Винницькі Хутори по вулиці  

Незалежності встановлено захисні 

відбійники  

та здійснено заміну аварійної високовольтної  

опори ЛЕП, а по вулиці Бузкова встановлено 

новий дорожній знак. 

 

 

        По вулиці Лисенко у Вінницьких                                                                        

Хуторах організовано встановлення                                                                       

сучасного вуличного освітлення та  

відеонагляду.  

        По вулиці Немирівська встановлено 

додатковий трансформатор для 

забезпечення електропостачання. 

 

 

 

 

 

 



 

У Храмі Покрови Пресвятої 

Богородиці  

облаштовано ганок зі сходинами. 

 

                                                                  

     Відновлено дорожнє покриття у                                                                                 

с.Писарівка та с. Щиткі. Проведено                                                                            

ремонт дороги по вулиці Ватутіна у                                                            

с.Вінницькі Хутори Вінницької ОТГ. 

        

 

   

Наша фракція «УКРАЇНСЬКА  

СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» в обласні 

раді відстояла и не дала закрити школу 

у Сутисківський ОТГ де навчається 

майже 200 дітей. 

 

 

 

 

 

 

 



      За ініціативи міського голови  

Сергія Моргунова та нашої команди 

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА» : 

-  здійснено довгоочікуваний запуск  

тролейбусу з автономним ходом №12А  

по маршруту Немирівське шосе 

(с.Писарівка) – Гніванське шосе; 

- облаштовано сучасні зупинки для 

 громадського транспорту; 

- встановлено «розумні світлофори»  

у с. Писарівка та с. Щітки; 

- відкриття поліцейської станції у 

Вінницько-Хутірському старостинському 

окрузі; 

- відкриття дитячого садочка у  

Вінницьких Хуторах на шість груп (110 

дітей). 

 

Діти – це наше майбутнє. 

У своїй депутатській діяльності освітнім проблемам та спортивному дозвіллю 

дітей відводжу одне з провідних місць.  

 

 



 

 

Облаштування спортивного майданчику 

для маленьких вінничан. 

Підтримка у проведенні змагання з 

футболу у Вінницьких Хуторах. 

Спортивні подарунки для шкіл округу. 

 

Допомога у організації дозвілля дітей  на 

канікулах.  

Відвідування Подільського зоопарку. 

 

Міжнародний день захисту дітей – прекрасне свято радості та надії. 

Саме в дітях продовження роду людського й здійснення своїх мрій і сподівань на 

краще. 

Організовано веселе свято для дітей : 

 

у селах 

 

Вінницькі Хутори,           

 

                   Писарівка,  

 

 

                    Щітки,   

 

 

           Великі Крушлинці 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

Під час традиційного святкування                                                              

Івана Купала допоміг у організації 

свята для мешканців громади.  

 

 

 

 

Надано спонсорську допомогу закладам 

освіти. 

КЗ «Вінницько-Хутірський ліцей»: 

- подаровано принтер МФУ НР; 

- здійснено заміну п’яти вікон. 

 

 

     

У комунальний заклад  

«Писарівський ліцей» придбано  

шкільні парти 

  

 

 

Новорічних та Різдвяних свят розпочинається святкуванням Дня Святого 

Миколая.  

          

      

      Традиційні, щорічні, солодкі подарунки  

       для малечі                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

За ініціативи голови обласної Ради 

 Вячеслава Соколового організовав поїздку  

 200 дітей до Садиби Подільського 

чарівника  

у Подільському зоопарку. 

 

 

      

 

 

Не забуваю і про нашу чарівну 

половину.  

       Напередодні 8 Березня, свята 

весни та краси, традиційно привітав  

чарівних жительок виборчого 

округу. 

 

 

 

 

Допомога військовим, у ці буремні часи  

для країни, також не залишається  

поза увагою 

 

 

Плідна праця задля розвитку 

громади та захисту інтересів мешканців 

сіл та селищ виборчого округу – є моїм 

пріоритетом в прийдешньому році. 

 

 

З повагою, 

депутат Вінницької обласної Ради                                               Сергій КРИВЕШКО 

 

 

 



 

 


