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Конституція України, Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів 
місцевих рад»; 

Регламент Вінницької обласної Ради; 

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

ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ: 
ЯК ДЕПУТУТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

СПРЯМОВУЮ СВОЮ РОБОТУ НА ЗАХИСТ 
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН,  ВИКОНАННЯ 

ДОРУЧЕНЬ ВИБОРЦІВ У МЕЖАХ 
ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

В своїй діяльності керуюся: 



У своїй депутатській 
роботі прагну бути 

відкритим до спілкування. 
Гідно представляти 

людей, які віддали за 
мене свої голоси й 

довірили представляти їх 
інтереси в головному 

органі місцевого 
самоврядування 

Вінниччини. Сприяти 
ухваленню на сесіях 

обласної ради рішень, 
спрямованих на 

реалізацію звернень і 
пропозицій своїх виборців 

Мій річний депутатський звіт: про 
людей, для людей і поряд з ними. 

Бо лише безпосереднє спілкування 
дає розуміння проблем і турбот 

мешканців громад 



В   якості  заступника голови 
постійної комісії обласної Ради 

з питань правової політики, 
регламенту, депутатської 
діяльності та етики взяв  

участь  у 13    засіданнях  
постійної  комісі ї ,  під  час  

я к и х  розглянули  більше  87 
питань  

Комісія здійснює аналіз стану, підготовку висновків та 
рекомендацій, розробку та попередній розгляд проєктів 
рішень, контроль за виконанням рішень Ради з питань 
правової політики регіону, дотримання демократичних 

принципів, захисту свобод, забезпечення гендерної рівності, 
доступу до публічної інформації, комунікації з населенням і 
засобами масової інформації, дотримання норм депутатської 

етики, і регулювання депутатської діяльності, у межах 
повноважень Ради та компетенції комісії, здійснює вивчення, 

попередній розгляд і підготовку питань правової політики 
регіону, депутатської діяльності, етики та інших питань, які 

належать до компетенції комісії 



Окр ім  участі  в засіданнях  постійної  комісі ї ,  брав  
участь у пленарних  засіданнях  сесій обласної Ради  
т а  у  роботі сесійних  засідань територіальних  громад  

свого виборчого  округу  



ІНІЦІЮВАВ СТВОРЕННЯ РОБОЧОї  ГРУПИ: 



ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПРЯМИХ 
ЕФІРАХ 

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



На підставі численних скарг, тарифних майданів та звернень громадян до депутатів 

обласної Ради, щодо безпідставно завищених тарифів на транспортування і 

споживання газу, було створено робочу групу в склад якої входять депутати кожної з 

фракцій обласної Ради, начальник управління спільної комунальної власності 

територіальних громад Вінницької області, завідувач сектору НКРЕКП у Вінницькій 

області, голова правління АТ "Вінницягаз" та інші. Метою групи є - аналіз ціноутворення 

тарифів, вивчення всіх факторів та причин, що впливають на процес формування цін, 

та головна ціль - сприяння зменшенню тарифів, які формуватимуться на інтересах 

кінцевого споживача. 30.04.2021 відбулось перше засідання групи, на якому виступив 

незалежний експерт газового управління іншої області з своєю думкою, щодо 

діяльності газових господарств в Державі загалом, а також голова правління АТ 

"Вінницягаз" Кривак О.А., який висловив своє бачення та план вирішення проблеми з 

приводу якої і була створена дана робоча група. Центром обговорення та запитань 

звісно було саме газове управління АТ "Вінницягаз" на чолі з Криваком Олександром 

Андрійовичем.  



До Міжнародного дня захисту дітей організовано свято для вихованців 

Жмеринського обласного центру соціально-психологічної реабілітації. 

Батути, солодощі, аніматори, конкурси, майстер-класи та багато інших заходів 

забезпечили гарний настрій та щирі посмішки дітям. 

«Діти – це наше майбутнє! Від того, як батьки, вихователі, педагоги будуть 

ставитися до процесу виховання дітей, допомагатимуть їм правильно 

пізнавати світ, даруватимуть їм любов і тепло, залежить майбутнє нашої 

країни.  



Взяв участь у запланованій відкриті зустрічі депутатів і представників 
виконавчого апарату обласної Ради з керівництвом Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області та Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 

України.  
Метою даного заходу є налагодження співпраці представників територіальних 

органів поліції з представниками органів місцевого самоврядування.  
В ході відеоконференції заступник начальника ГУ Національної поліції у 
Вінницькій області Олег Кашперук та заступник начальника управління - 
начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України Олександр Гаркавюк надали інформацію, щодо 
результатів роботи правоохоронців за різними напрямами протягом останніх 9 
місяців та інформацію щодо розвитку нових проєктів, які реалізуються спільно 

з обласною владою й громадами.  



НАДАНО МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

57 ГРОМАДЯНАМ 

Взяв участь біля Верховної Ради 
у мітингу на підтримку миру, 
демократії та свободи слова в 

Україні 

ДІЮЧІЙ ВЛАДІ СЛІД ЗАЙНЯТИСЯ 
ВНУТРІШНЬОЮ ЕКОНОМІКОЮ. 

Кожен метод державного 
регулювання є необхідним, основне 

питання полягає в тому, щоб для 
кожної ситуації підібрати 

правильний метод, найбільш 
підходящий, не існує неефективних і 

непридатних методів. Коли влада 
починає «виходити за межі 

розумного» і надає перевагу або 
економічним або адміністративним 

методам, ми спостерігаємо, що 
розпочинаються господарські 

втрати. 
Коли ж держава ігнорує дану умову, 

і використовує регулятори, не 
задумуючись про результати їх 

впливу на ринковий механізм,це 
призводить до виникнення певних 

збоїв. 
Тому, задання держави полягає в 
регулюванні та збалансованому 

використанні економічних 
інструментів, контролюванні та 

своєчасному зупиненні їхньої дії. 



ДЯКУЮ ЗА ДОВІРУ! 
КОЛЕГАМ ТА ДЕПУТАТАМ ЗА  ПЛІДНУ 

СПІВПРАЦЮ! 


