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Звіт депутата Вінницької обласної Ради 
Шаповалова Євгенія Олеговича за 2020-2021 роки 

 
На першій сесії  8 скликання 20 листопада 2020 року набув повноважень 

депутата Вінницької обласної ради. Протягом звітного періоду не пропустив 
жодного засідання та взяв участь у чотирнадцятьох сесіях  Вінницької 
обласної Ради. Брав активну участь в обговореннях питань порядку денного. 
Неодноразово виступав із трибуни та з місця - понад 20 разів.   

Як член фракції політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» в обласній Раді 
постійно брав участь у засіданнях фракції на яких опрацьовувались питання, 
що виносяться на розгляд сесій.  

Головні пріоритети моєї депутатської діяльності. 
1. Захист інтересів територіальних громад Вінниччини та 

розвиток економіки області. 
Активно працював у профільній постійній комісії з питань інвестицій, 

стратегічного розвитку та місцевого самоврядування, взявши участь у всіх 
засіданнях комісії засіданнях Координаційної ради з питань місцевого 
самоврядування при голові Вінницької обласної Ради. 

Також мною було підготовлені пропозиції до обласного бюджету на 
2022 рік - «Бюджет згуртованого регіону спроможних територіальних 
громад», що надіслані до керівництва Вінницької обласної державної 
адміністрації та Вінницької обласної Ради та максимально враховують 
інтереси територіальних громад, що знайшли підтримку у понад 30 голів 
громад, обраних від різних політичних сил. 

Є членом Колегії Вінницької обласної державної адміністрації.  
Протягом грудня 2020 року став спікером п’яти семінарів-нарад з питань 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади після 
місцевих виборів, на яких було обговорено важливі питання подальшого 
функціонування територій. 

Взято на контроль питання земельного рейдерства в територіальних 
громадах Вінниччини. Організовано зустріч сільських, селищних та міських 



голів із народними депутатами – представниками профільного комітету 
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та місцевого самоврядування 
направлено звернення у відповідні структури та органи.    

Також регулярно надавав допомогу органам місцевого самоврядування 
із розробки проектів розвитку, регулярно брав участь у міжнародних 
конференціях, форумах, круглих столах з питань впровадження 
децентралізації. 

За моєї ініціативи створено робочу групу з координації розбудови 
індустріальних парків у Вінницькій області яка уже розглянула інвестиційно 
привабливі ділянки 10 територіальних громад. 

2. Турбота про здоров’я вінничан.  
Мої депутатські звернення сприяли покращенню матеріально-

технічного забезпечення КНП «Вінницький обласний спеціалізований 
клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької обласної 
ради» - встановлення зовнішнього підйомника, з метою дотримання вимог 
НСЗУ щодо інклюзивності будівель та споруд. 

Організовано заходи з популяризації вакцинальної кампанії 
проти  COVID-19. Зокрема, під час рок-концерту, де виступив у складі одного 
з гуртів, проведено вакцинацію охочим в обмін на квиток.  

3. Турбота про людей з інвалідністю.  
Активно сприяю створенню Центру підтримки соціального 

підприємництва «Бери і роби!» у якому люди з інвалідністю отримають 
можливості для розвитку їх здібностей та власної справи, опанування нових 
умінь, які відповідатимуть потребам сучасного ринку праці. 

4. Підтримка молоді.  
Взяв участь у засіданнях Молодіжного Конгресу Вінниччини, де 

поспілкувався про реалізацію розвиткових проектів територіальних громадах 
та роль молоді в українському суспільстві. 

Сприяв діяльності житлового кооперативу «Спільна справа», що є 
унікальним для країни прикладом будівництва соціального життя для 
внутрішньо переміщених осіб. 

Надіслав депутатські звернення з пропозицією щодо проведення у 2022 
році вінницького фестивалю сучасної музики. 

5. Вдосконалення процедурних питань обласної ради. 
Надіслано низку депутатських звернень із пропозицією провести аудит 

та розмістити чинну редакцію усіх наявних діючих порядків та положень, що 
затверджені рішеннями облради на офіційному сайті у розділі «Документи 
обласної ради» та зробити публічною інформацію щодо проведення конкурсів 



на вакантні посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів 
Вінницької обласної Ради. 

 Мета моєї депутатської діяльності – демонстрація нової якості політики 
на регіональному рівні та сприяння економічному розвитку області. Глибоко 
переконаний, що розвиток регіону можливий саме завдяки синергії від 
реалізації проектів на базовому рівні, а обласний бюджет повинен 
розроблятись із врахуванням позицій територіальних громад. Саме від 
результатів роботи кожної із 63 громад Вінниччини залежить успіх регіону в 
цілому. 
 
Депутат Вінницької обласної Ради                     Євгеній ШАПОВАЛОВ
                                


