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ПРІДОЛОБИ Володимира Михайловича

Налагодження діалогу, партнерства та співпраці між владою та громадою 
є невід’ємними складовими успіху будь-якої територіальної громади. Саме це в 
підсумку дає позитивний результат.

Як депутат трьох різних скликань з власного досвіду знаю як непросто 
вибудовувати конструктивний діалог з депутатами усіх рівнів, керівниками 
підприємств та організацій, громадськими активістами. Але це те, що потрібно 
робити і без чого сьогодні неможливо вирішувати актуальні проблеми громади.

Розвиток громади -  мій головний пріоритет. Громади, де кожен житель 
важливий. Лише розуміючи це можливо створити комфортні умови життя для 
кожного жителя громади.

Робота депутата передбачає вміння співпрацювати, налагоджувати діалог, 
домовлятись з метою відстоювання інтересів територіальної громади, яка тебе 
обрала і перед якою ти відповідальний.

Переконаний, що лише спільними зусиллями ми зможемо створити той 
рівень благоустрою та комфорту на який ми усі заслуговуємо. Наше майбутнє -  
лише у наших руках.

Капітальний ремонт доріг -  це проблема всіх територіальних громад, яка 
потребує вирішення. Зручні дороги є запорукою комфортної громади, а 
комфортна громада -  розвиненої держави.

Протягом року докладено максимум зусиль для розвитку дорожньої 
інфраструктури громади, зокрема через ремонт доріг у межах громади: як 
державного, так і місцевого значення за рахунок співфінансування коштами 
обласного бюджету і бюджету територіальної громади.

Сфера культури в Україні сьогодні недофінансовується як на рівні 
держави, так і територіальних громад. Підтримка закладів культури і освіти -  
один з пріоритетних напрямів діяльності в 2021 році.

Ми не повинні забувати, що саме з культури починається нація. І від 
рівня розвитку нашої культури залежить, наскільки самодостатніми українці 
стануть у майбутньому.

Відповідальний підхід до вивчення та розгляду питань пленарного 
засідання, систематичність діяльності, своєчасний розгляд пропозицій, що 
надходять, а також відповідальність перед виборцями -  це запорука успішної 
роботи депутата і депутатського корпусу обласної Ради загалом.

Вінниччина сьогодні -  регіон самодостатніх громад, де кожен житель -  
важливий.

Протягом 2021 року депутатська діяльність здійснювалась відповідно до 
наступних пріоритетів.
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ПРІОРИТЕТ № 1 
Допомога громадянам

'У Надано понад 100 матеріальних допомог жителям Вінниччини.

ПРІОРИТЕТ № 2 
Розвиток громади

"У Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з 
розміткою для гри у міні-футбол, баскетбол та волейбол (с. Могилівка) у 
рамках конкурсу обласної Ради «Комфортні громади».

Придбано необхідні будівельні матеріали, спортивний інвентар, оплачено 
відповідні послуги для облаштування прилеглої до спортивного майданчика 
території.

*У Сприяння відновленню руху ранкового електропоїзду «Київ -  
Жмеринка» (за зверненням жителів с. Могилівка).

*У Сприяння капітальному ремонту автомобільної дороги місцевого 
значення 0-02-06-02 Браїлів-Гнівань. (ділянка автошляху -  від смт. Браїлів до 
м. Гнівань через села Демидівка і Могилівка).

'У Асфальтування вул. Молодіжна у с. Могилівка.

*У Сприяння капітальному ремонту двох вулиць у м. Гнівань: 
Подільської (85% -  обласний бюджет та 15% -  кошти міського бюджету) та 
Довженка (коштом міського бюджету).

"У Асфальтування площі біля дитячого садочку «Сонечко» с. Могилівка.

> / Облаштування та асфальтування прибудинкової території загальною 
площею 750 м кв. (понад 70 тонн асфальту) по вул. Садовій с. Демидівка.

ПРІОРИТЕТ № З 
Меценатство

*У Співфінансування свята Івана Купала та Дня с. Могилівка.

Придбання сучасних вікон для Могилівської філії І-ІІ ступенів 
опорного закладу освіти «Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів -  гімназія № 2»».



>/ До початку нового навчального року придбано необхідний інвентар 
та матеріали для харчоблоку Демидівської філії І ступеню опорного закладу 
освіти «Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів -  гімназія № 2»».

V Напередодні Всеукраїнського Дня бібліотек (ЗО вересня) придбано і 
передано до 9-ти бібліотек громади майже 200 новітніх книжкових видань 
(2013-2021 років).

З повагою

Депутат обласної Ради /  Володимир ПРІДОЛОБА


