
ЗВІТ 

депутата Вінницької обласної Ради  

8 скликання 

ТКАЧА  АНАТОЛІЯ  ОЛЕКСІЙОВИЧА 
 

 

Обраний депутатом від 

Всеукраїнського об’єднання 

,,Батьківщина” 

за партійним списком в єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі 

 

 

 

 

В своїй діяльності керуюся Конституцією України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; Законом України «Про статус 

депутатів місцевих рад», регламентом Вінницької обласної Ради та іншими 

нормативними актами, що визначають порядок діяльності депутатів обласної 

Ради. 

Я, як депутат місцевої ради, представляв інтереси своїх виборців на 

пленарних засіданнях сесій обласної Ради. Взяв участь в роботі 14-и з 15-и 

проведених засідань. Є керівником фракції Всеукраїнського об’єднання 

,,Батьківщина” у Вінницькій обласній Раді та головою міського осередка 

політичної  партії ВО «Батьківщина». 

Рішенням 1 сесії 8 скликання від 20 листопада 2020 року № 5 мене 

обрано заступником голови Вінницької обласної Ради.  

Відповідно до моїх посадових повноважень організовую і забезпечую 

реалізацію повноважень обласної Ради: 

 у галузях агропромислового комплексу; 

 у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

 з питань розвитку лісового та мисливського господарства; 

 з питань реалізації на території області земельної реформи 

 з питань землекористування, вирішення питань землеустрою; 

 з питань раціонального використання та охорони земель. 

         Координую роботу відділу супроводу постійної комісії обласної Ради з 

питань агропромислового розвитку та земельних відносин виконавчого 

апарату обласної Ради. 



Також координую діяльність постійної комісії обласної Ради з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин.  

 
 

 

За звітній період відбулося 10 засідань постійної комісії обласної Ради. 

Постійною комісією розроблені та погоджені звернення до вищих органів 

влади з актуальних та проблемних питань в галузі садівництва та лісовій 

галузі. Зокрема: погоджено звернення керівників садівничих підприємств 

Вінницької області до Кабінету Міністрів України щодо ситуації у галузі 

садівництва. За підтримки постійної комісії, обласною Радою прийнято 

рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 

Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природніх 

ресурсів України щодо проєкту Державної стратегії управління лісами 

України до 2035 року». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення контролю за виконанням Програм, що знаходяться на 
контролі постійної комісії : 

 

 Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 

дорадництва на 2021-2025 роки 

Обласна Програма розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне 

користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 

підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та 

використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки 

Програма боротьби з амброзією полинолистою у Вінницькій області на 2017-2021 роки 

Програма збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій 

області на 2018-2022 

Обласна програма досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 роки 

Комплексна цільова програма розвитку водного господарства у Вінницькій області на період до 2021 року 



Маю повноваження щодо підготовки та подання на розгляд сесії 

обласної Ради пропозицій про призначення і звільнення керівників 

підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності 

територіальних громад області у відповідних галузях, а саме щодо наступних 

підприємств:  

 Вінницьке обласне 

комунальне спеціалізоване 

лісогосподарське підприємство 

«Віноблагроліс», 

 Комунальне підприємство 

«Антопільське», 

 Комунальне підприємство 

«Вінницький обласний 

виробничо-технічний центр 

стандартизації і метрології, якості 

продукції АПК 

«Облагростандарт», 

 Обласне комунальне 

підприємство «Агроінформ» 

 

Протягом 2021 року активно співпрацював з 

керівниками зазначених підприємств: в питаннях 

галузевих Програм, переукладання контрактів з 

керівниками підприємств, вивчення нагальних 

проблем та шляхів їх вирішення. 

20 грудня 2021 року вручив контракт директору 

комунального підприємства «Антопільське» Олегу 

Бовсунівському (переукладено терміном на один рік). 

 

Анатолій Іванець презентував результати 

роботи підприємства «Віноблагроліс» за 2020 

рік та неодноразово протягом 2021 року мною 

проводилися наради з керівником щодо 

поточної роботи зазначеного підприємства.  



Співпрацював з обласною державною адміністрацією, відповідними 

структурними підрозділами обласної державної адміністрації, 

територіальними органами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади України, обласними організаціями та установами з метою 

реалізації визначених повноважень. 

 

Представляв інтереси обласної Ради та територіальних громад області 

на засіданнях басейнової ради Південного Бугу, басейнової ради Дністра, в 

конкурсній комісії обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Так, зокрема, конкурсною комісією обласного фонду прийняте рішення 

щодо фінансування заходів, спрямованих на придбання техніки, за 

допомогою якої у громадах Вінниччини здійснюватиметься утилізація 

відходів: придбання 7 транспортних засобів для вивезення твердих 

побутових відходів на суму понад 10 млн грн у Гайсинську, Калинівську, 

Липовецьку, Оратівську, Студенянську, Тульчинську та Хмільницьку 

територіальні громади. Разом з тим, протягом минулого року приймалися не 

менш важливі природоохоронні заходи, направлені на охорону і раціональне 

використання водних і природних ресурсів та ресурсів тваринного світу. 

 

Протягом звітного періоду взяв участь у роботі  4-х засідань конкурсної 

комісії обласного фонду охорони навколишнього природного середовища,   

4-х засідань басейнової ради Південного Бугу, 3-х засідань басейнової ради 

Дністра.  



Приймав активну участь в навчаннях, семінарах, конференціях, з’їздах, 

засіданнях Координаційних рад з питань місцевого самоврядування при 

голові обласної Ради.  

 

Презентував актуальний стан агропромислового комплексу Вінницької 

області на конференції в рамках агровиставки «АГРО-Вінниця», яка 

відбулась у вересні 2021 року. 

 

 

 

 

 

Питання обігу землі нині є найголовнішим для територіальних громад, 

тим більше, що з 1 липня вступив в силу Закон про обіг земель 

сільськогосподарського призначення. З метою акцентування уваги щодо 

важливості даного питання, взяв участь у заходах, які провела обласна 

Асоціація органів місцевого самоврядування, а саме: 4 червня – онлайн-

семінар для сільських, селищних, міських голів та голів районних рад на 

тему: «Правове регулювання ринку землі в Україні: проблеми та 

перспективи» та 1 жовтня  - для голів територіальних громад, керівників 

служб, фахівців відділів і підрозділів служб територіальних громад був 

проведений аналогічний онлайн-семінар із зазначеної теми.  

 

 



 Приймав участь в VIII Міжнародному з'їзді 

екологів, який відбувся за підтримки 

Вінницької міської ради.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Також, стан агропромислового сектора Вінниччини та про ситуацію в 

агропромисловій галузі у Вінницькій області, її здобутки та проблеми 

обговорив в програмі «Час змін» в ефірі радіо «Місто над Бугом» - 11 

листопада 2021 року відбувся прямий ефір. У програмі також наголосив на 

інструментах, які застосовує обласна Рада для підтримки розвитку особистих 

селянських, фермерських господарств і кооперативного руху на селі,  

інвестиційні проєкти та міжнародне співробітництво в сільському 

господарстві. 

Взяв участь у розширеному засіданні Координаційної ради з питань 

місцевого самоврядування при голові обласної Ради, на порядку денному 

якого було питання «Про стан забезпечення населення територіальних 

громад області якісною питною водою та послугами з водопостачання і 

водовідведення». Захід відбувся 19 травня. 

 

 

 

 

    



Протягом звітного періоду сприяв діяльності районних, міських, 

сільських, селищних рад області.  

Відповідно до Рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 

2021 року № 82 закріплений, як депутат Вінницької обласної Ради 8 

скликання, за територіальними громадами Хмільницького району.   

 

Сесія Самгородоцької 

сільської ради – одноголосне 

ухвалення Стратегії розвитку до 

2030 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беру активну участь у здійсненні місцевого самоврядуванні. Робочі 

поїздки, вивчення потреб територіальних громад, участь у сесіях місцевих 

рад, масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування, 

здійснення прийому громадян, підтримання зв'язку з виборцями, тощо – 

заходи, що були постійними в моїй діяльності.  

 

Постійно надавав допомогу закладам 

охорони здоров’я Калинівського району та 

міста Вінниці під час епідемії коронавірусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі поїздки в громади: 

 



Взяв участь у Побратимській Толоці, яка відбулася 19 квітня у 

Погребищі у рамках підготовки до IV Всеукраїнського форуму «Україна 

Сакральна».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Всеукраїнський форум «Україна Сакральна відбувся 19 серпня 2021 

року. Мав нагоду взяти участь у цьому патріотичному заході та вручив 

Подяку від імені голови Вінницької обласної Ради засновнику Форуму 

Василю Моргуну. 

 

 

 

 

 

Участь в обласному святі обрядових хлібів і дідухів «Народу вічний 

оберіг» - захід відбувся у селі Біопілля, Хмільницького району та 

приурочений 30-й річниці Незалежності України та 35-й річчю відкриття 

Музею Хліба.  



28 серпня  - вітання в Командуванні 

Повітряних Сил Збройних Сил України з 

професійним святом військових і цивільних 

авіаторів, працівників авіаційної 

промисловості і транспорту – з Днем авіації 

України.  

 

 

 

 

 

Участь у відзначенні державних свят: 

 

 

 

 

 

 

 


