
Звіт депутата Вінницької обласної ради - Олександра Георгійовича 

МАСЛЕННІКОВА  

про депутатську діяльність за 2021 рік. 

 

Моя діяльність, як депутата Вінницької обласної ради, спрямована на захист 

інтересів громад, виконання доручень виборців у межах моїх депутатських 

повноважень, наданих чиним законодавством України. У своїй діяльності 

керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом обласної ради та 

іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок діяльності 

депутатів ради. 

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. 

Протягом звітного періоду брав участь у десяти пленарних засіданнях сесій 

Вінницької обласної ради. Також був присутній на 25 засіданнях Постійної комісії 

з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 

інфраструктури. Також неодноразово брав участь в засіданнях сесій Агрономічної 

сільської ради. 

Беру активну участь у житті громад та вирішенні їхніх повсякденних і 

нагальних проблем. 

Одним із дієвих механізмів комунікації із громадою завжди були особисті 

зустрічі. Щоб завжди бути поінформованим про потреби і проблеми людей та, 

головне, вчасно на них реагувати, протягом 2021 року постійно підтримував 

зв’язок із головами громад мого виборчого округу, керівниками шкільних та 

дошкільних закладів, активними представниками громадськості, трудових 

колективів, громадських організацій.  

Раціонально та доцільно витрачаю кошти із депутатського фонду на 

допомогу мешканцям свого виборчого округу які найбільше потребують помочі.  

Завжди виступав і виступаю за справедливість та ухвалення виважених 

рішень на користь громад та області, дотримуюсь принциповості та відкритості у 

депутатській роботі. 

 

ЮВІЛЯРИ ПОВАЖНОГО ВІКУ 

Щирі привітання, віншування та подарунки отримали особисто від мене 

поважні мешканки Агрономічної громади. Такі люди безцінний скарб нашого 

краю, тож обов'язково потрібно приділяти їм увагу. 

Поздоровив із 90-літнім, ювілейним днем народження бохоничанку Ганну 

Михайлівну Швець. 

Вразила бадьорим та життєрадісним настроєм багаторічна учасниця 

ансамблю "Брикса", бохоничанка Тамара Семенівна Петрусь, котра теж зустріла 

90-й день народження, також особисто поздоровив ювілярку. 

Привітав із 90-річчям та побажав всіляких гараздів Галині Павлівні Васюті 

із Бохоників. 



Поспілкувався із ювіляркою та привітав з 90-річчям жительку села Бохоники 

– Феодосію Василівну Павелко. 

Віншуючи іменинниць бажав міцного здоров’я, ще довго залишатися 

активними та життєрадісними, пошани від родини та оточуючих, щасливого 

життя. 

 

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

Це вкрай важлива складова роботи депутата, за можливості відвідую виїзні 

прийоми очільників громад, аби особисто поспілкуватись із людьми та дізнатись 

про їх першочергові проблеми. 

Спільно із головою Агрономічної ТГ Сітарським С.М. проводили в Бохониках 

прийом громадян. 

Із ініціативи, та на запрошення активного мешканця Лисянки (Якушинецька 

ТГ) Андрія Цимбала, відбулася зустріч із мешканцями села. У відповідь на 

звернення надав кошти для підсипання щебенем однієї з вулиць Лисянки. 

Обговорили проблемні питання, що турбують жителів, зокрема вуличне 

освітлення, тощо. 

 

СПІВПРАЦЯ З ЧОРНОБИЛЬЦЯМИ 

Багато років плідно співпрацюю з представниками різних громадських 

формувань які опікуються проблемами чорнобильців. 

У Бохоницькому будинку культури, напередодні 35-ї річниці з дня аварії на 

Чорнобильській АЕС, відбувся захід із вшанування чорнобильців Агрономічної 

ТГ. Завітавши на запрошення громади, подякував учасникам ліквідації наслідків 

аварії та надав кошти для організації гідного відзначення. 

Був присутній на відкритті офісу міської організації "Союз Чорнобиль 

України". Відвідав захід на запрошення очільника спільноти чорнобильців 

Агрономічної ТГ Миколи Демчука. Надав матеріальну допомогу для розвитку 

організації та її офісу, поспілкувався із ліквідаторами, дізнався про проблеми та 

потреби. 

 

ДОПОМОГА МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДАМ 

Під час виїзного прийому громадян отримав звернення від працівників 

Бохоницького ФАПу із проханням закупівлі медичних засобів першої 

необхідності. Оперативно відреагував та через декілька днів привіз необхідні 

медзасоби. 

Відвідав ФАП с. Агрономічне та поспілкувався із сімейною лікаркою 

Ольгою Дилик. 

Вкрай важливо аби сімейні лікарі були забезпечені усіма необхідними 

засобами для термінової допомоги пацієнтам. У відповідь на звернення закупив 

власним коштом: бактерицидний рециркулятор, термочутливий папір для 

кардіографа та різноманітні медикаменти. 

Отримавши звернення заступниці головного лікаря Тетяни Катілової, 

відвідав нашу районну лікарню. Звернення стосувалося допомоги у покращенні 

харчування пацієнтів, котрі перебувають на лікуванні у закладі. Із задоволенням 



долучитися та вніс свій невеликий внесок, адже дуже важливо аби недужі 

харчувалися на гідному рівні. 

 

ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

У відповідь на звернення батьків вихованців танцювального колективу 

"Сонечко" із Агрономічного надав кошти для придбання музичного центру. Адже 

кількість дітей які мають бажання займатися в колективі збільшується, тож 

заняття проходять в двох залах одночасно і необхідне було відповідне 

обладнання. Завжди радо підтримую "сонечок" та їх педагога Лілію Гаврилюк. 

Знаний, самобутній народний аматорський фольклорно-етнографічний гурт 

«Брикса» Бохоницького БК відзначив ювілейну дату від дня створення. У 

подарунок колективу надав кошти для співфінансування закупівлі нових вишитих 

сорочок. 

Надав кошти для поточного ремонту центральних східців Некрасівського 

будинку культури, відреагувавши на звернення завідувачки клубу Майї 

Жмуцької. 

У Бохоницькому клубі відбувся чудовий захід "У глибину століть", 

присвячений 370-річчю оборони Вінниці полком Івана Богуна. Під час свята ми 

разом із Сергієм Сітарським вручили власні кошти для придбання концертних 

костюмів нещодавно створеному вокальному колективу "Панночка" із Медвежого 

Вушка. 

У відповідь на звернення представниць Бохоницького ансамблю "Брикса" 

виділив кошти на оплату послуг автобуса для доїзду на V Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс фольклорних колективів на приз Гната Танцюри. 

Підтримка талановитої та активної молоді - пріоритет у моїй діяльності. Під 

час зустрічі із учасниками Творчого об'єднання " Бохоняни" та їх керівницею 

Оксаною Іваньковою, та у відповідь на їх звернення, надав кошти для організації 

поїздки до Аквапарку у м.Хмельницький. 

У відповідь на звернення завідувачки Пултівецького клубу Наталії Шевчук 

надав кошти для пошиття концертних кожушків для ансамблю "Берегиня". Позаяк 

приміщення БК не опалюється, теплі кожушки стануть у нагоді аматорам сцени. 

 

СПОРТ У ГРОМАДАХ 

Цьогоріч було започатковано футбольний турнір "Кубок об'єднаної 

Агрономічної ТГ". У відповідь на звернення організаторів надав співфінансування 

аби змагання відбулися на гідному рівні. 

Багато уваги та підтримки надаю футбольним колективам громад свого 

виборчого округу.  Регулярно відвідую матчі Чемпіонату Вінницького району, аби 

повболівати за хлопців. 

Протягом футбольного сезону постійно фінансово підтримую 

Медвежовушківську футбольну команду "Поділля", щоби вони мали можливість 

оплачувати адміністративні витрати. 

Також беззмінно допомогаю та підтримую фінансово бохоницьку футбольну 

команду "Енергетик". Надаю кошти для покриття адміністративних витрат. 

Під час підбиття підсумків сезону та нагородження ФК"Патріот" 

(Агрономічної громади), котрі здобули І місце у Прем'єр-лізі чемпіонату 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028319445499&__cft__%5b0%5d=AZUnFXuGg6FYh7uHU_i04DiDUVzRian2wS0gKzxS7Qv7ondBHdphvaADktDMzEVcNiac2_4fRItf-XPXiYmCYupSXcmHzz83vdwMc00rlWilpjOhDY591QTnNwFoj7myUcQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028319445499&__cft__%5b0%5d=AZUnFXuGg6FYh7uHU_i04DiDUVzRian2wS0gKzxS7Qv7ondBHdphvaADktDMzEVcNiac2_4fRItf-XPXiYmCYupSXcmHzz83vdwMc00rlWilpjOhDY591QTnNwFoj7myUcQ&__tn__=-%5dK-R


Вінницького району з футболу, вручив премію команді переможців. Також 

надавав тренеру колективу Леоніду Драчинському кошти для адміністративних 

витрат та підтримки футбольного клубу. 

ФК "Рух" із Агрономічної ТГ брала участь у Чемпіонаті Вінниччини з 

футзалу. Разом із Сергієм Сітарським приїхали підтримати хлопців та вручили 

тренеру Олександру Бортнику кошти на адміністративні витрати. 

 

СВЯТА У ГРОМАДАХ 

30-річчя Незалежності України відзначив разом із Агрономічною громадою. 

Під час святкування відбулися спортивні змагання у яких взяли участь більше ніж 

150 осіб. Для нагородження спортсменів закупив призи і привітав переможців. 

Завжди підтримую спортивні заходи та людей, котрі ведуть здоровий та активний 

спосіб життя. 

"Мати-героїня" - це почесне звання носять українки, які виховали п'ятьох, 

або більше дітей. 

Напередодні відзначення Дня матері у Медвежовушківському клубі зібралися для 

віншування матері, котрі мають звання "Мати-героїня". На теренах Агрономічної 

ТГ таких сильних жінок із величезними серцями – 18. Завітав на свято, привітав 

багатодітних матерів, разом із головою громади Сергієм Сітарським виділили 

особисті кошти для преміювання "Матерів-героїнь". 

День села – особливе стято для його мешканців, котре об’єднує людей та дає 

привід для зустрічі і спілкування.  

Вітаючи мешканців Некрасового із Днем села у подарунок вручив кошти 

для місцевого Будинку культури чудовий колектив якого очолює Майя Жмуцька. 

Завітавши на свято Дня села до Медвежого Вушка привітав громаду, 

побажав мешканцям всіляких гараздів та подарував частування стравами польової 

кухні. Відвідав виставку робіт майстринь, педагогів місцевої школи.  

Приїхав до Бохоників аби розділити із громадою святкування Дня села. За 

багаторічною традицією подарував бохоничанам смачні частування польової 

кухні та один з головних призів для лотереї. 

Прибув привітати мешканців Широкої Греблі із Днем села, бажав всіляких 

гараздів та до свята подарував кошти на потреби місцевого Будинку культури. 

Особисто привітав жителів Агрономічного із Днем села та подарував до 

свята  

смачні страви польової кухні і один з головних призів для лотереї. Бажаю усім 

жителям села міцного здоров'я, а громаді, центром якої є - Агрономічне, 

процвітання та розквіту. 

Горбанівка минулоріч вперше так гучно та масштабно відзначила - День 

села. Приїхав особисто, аби від щирого серця привітати мешканців громади із 

родинним святом. Подарував смачні частування польової кухні та профінансував 

купівлю одного із головних призів для лотереї. 

Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав в Агрономічному будинку культури взяв участь у відзначенні 32-ї річниці 

з дня виведення радянських військ з Афганістану. Були запрошені афганці з усіх 

громад Агрономічної ТГ. Надав кошти для вручення матеріальної допомоги 

учасникам заходу.  



 

ПІДТРИМКА НУЖДЕННИХ 

Через довготривалі карантинні обмеження, важкий фінансовий стан 

багатьох українських родин, те, що майже щодня усе дорожчає, багато людей 

опинилися в ситуації, коли не можуть придбати навіть найнеобхідніше.  

За ініціативи та сприяння Благодійного фонду Петра Порошенка та Справи 

громад продуктові набори із найнеобхіднішим отримали незахищені верстви 

населення.  

Особисто вручав допомогу мешканцям Агрономічної ТГ (Медвеже Вушко, 

Бохоники, Ільківка, Горбанівка, Рівець, Агрономічне), котрі потребували 

підтримки, (малозабезпечені, родини що перебувають у складних життєвих 

обставинах, багатодітні, тощо). 

Також продуктові набори отримали мешканці Якушинецької ТГ (Некрасово, 

Широка Гребля, Лисянка, Пултівці, Махнівка). 

 

ШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Під час своєї депутатської діяльності постійно підтримую шкільні начальні 

заклади та, реагуючи на звернення батьківських колективів, допомагаю 

облаштовувати класні кімнати, аби діти мали змогу отримувати знання в 

комфортних умовах. 

У відповідь на звернення батьківських колективів 1-Б та 2-В класів 

Агрономічної школи, вручив необхідну суму на придбання магнітно-маркерної 

дошки та контейнерів для індивідуальних речей учнів. 

Відбулася зустріч із батьківською громадою 2-А класу Агрономічної школи 

та їх педагогом Інною Ковалько. Вони зверталися до мене із проханням виділити 

кошти на обладнання віконних жалюзі. Під час зустрічі вручив кошти та 

поспілкувався із класним колективом.  

Напередодні 1 вересня кожна школа, кожен клас готується якнайкраще 

зустріти малечу. Піклуючись про потреби діток допомагаю облаштовувати 

зручний простір для їх навчання. Відбулася зустріч із батьками майбутніх 

першокласників Агрономічної школи та їх педагогом. У відповідь на звернення 

надав кошти для закупівлі індивідуальних боксів для навчальних матеріалів. 

Також перед початком нового навчального року мав зустріч із батьківською 

громадою 1 класу Бохоницької школи та їх педагогом. У відповідь на звернення 

надав кошти для облаштування класного куточка відпочинку. 

Надав кошти для придбання магнітної дошки під час зустрічі із учнями 9-Б 

класу Агрономічної школи та їх педагогинею. 

День знань розділив із учнями Пултівецького ліцею Якушинецької ТГ.  До 

складу закладу також входить Махнівська філія, де здобувають освіту найменші 

учні. Привітав шкільну громаду із початком навчального року, вручив кошти на 

потреби обох закладів, побажав всіляких гараздів та навчання без карантинних 

обмежень. 

Традиційно, щорічно, особисто вітаю педагогів із професійним святом. 

Напередодні відзначення їх професійного свята зустрівся із колективами 

Бохоницької, Агрономічненської,  Медвежовушківської, Ільківської, 



Некрасівської та Пултівецької шкіл. Привітав вчителів, вручив подарунки, 

обговорили питання, що турбують освітян. 

У відповідь на звернення батьківського та педагогічного колективів надав 

кошти для придбання меблів в коридор Ільківської школи.  

За щорічною традицією наприкінці навчального року вручаю грошові премії 

талановитій молоді, минулоріч 116 успішних учнів отримали премії від мене. 

Надаю кошти для преміювання найкращих учнів у різних галузях шкільного 

життя. Зокрема, відмінникам, переможцям інтелектуальних олімпіад, творчих та 

спортивних конкурсів та змагань всеукраїнського, обласного та районного рівнів. 

Прагнучи аби це стимулювало молодь досягати ще більших висот у пізнанні світу 

науки та спорту.   

Премії отримали: у Бохоницькій СЗШ І-ІІІ ст. - 14 дівчаток та хлопчиків; у 

Некрасовській СЗШ І-ІІІ ст. - 22 учні; у Пултівецькому ліцеї – 14 школярів; у 

Агрономічній СЗШ І-ІІІ ст. – 31 дитина; у Ільківській СЗШ І-ІІ ст – 9 учнів; у 

Медвежовушківській СЗШ І-ІІІ ст. – 26 хлопців та дівчат. 

 

ЩОРІЧНИЙ МАРАФОН НОВОРІЧНИХ ПРИВІТАНЬ 

Цьогоріч, окрім солодких подарунків для малечі до новорічно-різдвяних 

свят, вдалось привітати ще й декілька навчальних закладів. 

Напередодні Дня Святого Миколая, дотримуючись обіцянки, презентував 

Медвежовушківському навчальному закладу - кольоровий принтер. Нехай прилад 

стане у нагоді дітям в навчальному процесі та допомагає здобувати нові знання. 

Також зустрівся із батьківською громадою 5-Б класу Агрономічної школи та 

їх класним керівником. У відповідь на звернення та до новорічних свят надав 

кошти для закупівлі маркерно-магнітних дошок. 

Більше п'ятисот солодких подарунків цьогоріч придбав за власні кошти для 

привітання діток. 

А це означає, що більше п'ятисот дітей посміхнулись та вчергове отримали 

подарунки від мене та Святого Миколая. 

Солодкі подарунки до новорічних свят від мене одержали 230 вихованців 

гуртків Агрономічного Будинку культури: Зразковий аматорський 

хореографічний колектив "Сонечко"; "Умілі ручки"; Вокального співу; 

Хореографічний "Сонечко"; Живопису; Туристичний. 

Більше ста дітей з багатодітних родин, котрі мешкають у Медвежому 

Вушку, також отримали від мене солодкі привітання. 

Вихованці гуртків Бохоницького та Горбанівського будинків культури 

одержали від мене солодощі до Дня Святого Миколая. 

Відвідавши новорічне свято у Широкогребельському дошкільному закладі, 

який очолює Лариса Петер, вручив солодкі подарунки усім вихованцям садочка. 

Також передав подарунки для учасників самодіяльності Некрасівського 

будинку культури, керівник Майя Жмуцька. 

 

«ПОДІЛЬСЬКА ЗОРЯ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ 

Традиційно співпрацюю та передплачую для ветеранів Другої Світової 

війни газету "Подільська зоря". На жаль, ветеранів нині дуже мало залишилося на 

території мого виборчого округу. Тому на наступне півріччя традиційно 



профінансував оформлення передплати на друковане видання для ветеранів, а 

також для голів первинних ветеранських організацій і частково активістам 

поважного віку жителям Бохоників та Медвежого Вушка. 

 

Переконаний, що і надалі буду максимально ефективно працювати в межах 

своїх депутатських повноважень  у вирішенні проблем громад свого виборчого 

округу в цілому і кожного виборця окремо. Завдяки спільним зусиллям обіцянки, 

плани та задуми перетворюються у реальні справи, адже головна мета – змінити 

життя людей на краще.  

 

Депутат Вінницької обласної ради         Олександр МАСЛЕННІКОВ 

 

 


