
Звіт депутата Вінницької Обласної Ради
2021 рік

Скальського Владислава
Володимировича

Основні напрямки моєї діяльності як депутата:

1. Допомога людям:
● 11 планових та безліч позапланових прийомів громадян;
● понад 100 людей отримали фінансову допомогу та іншу підтримку у скрутний

час.
2. Розвиток громад:
● розробка стратегій для громад області та низка інших важливих програм:

https://vinrada.gov.ua/oblasna-rada-napracjuvala-nizku-program-dlya-pidtrimki-gromad.htm
● розробка стратегії збалансованого розвитку

https://vinrada.gov.ua/na-vinnichchini-obgovorili-innovacijnij-rozvitok-regionu.htm
● підготували проект рішення  «Про Програму економічного і соціального

розвитку Вінницької області на 2021 рік».
https://vinrada.gov.ua/na-chergovij-sesii-deputati-rozglyanut-programu-ekonomichnogo-i-soc
ialnogo-rozvitku-vinnickoi-oblasti-na-2021-rik.htm

3. Сесійна діяльність:
● Кількість пленарних засідань: 14
● Прийнятих рішень разом з колегами: 285
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● Розроблено та прийнято новий регламент Обласної Ради:
https://vinrada.gov.ua/prijnyato-novij-reglament-oblasnoi-radi-8-sklikannya.htm

● Взято участь у розробці регламенту обласного бюджету:
https://vinrada.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-robochoi-grupi-z-napracjuvannya-bjudzhetnog
o-reglamentu-oblasnoi-radi.htm

● Долучився до написання та розробки бюджету на 2021 та 2022 роки:
https://vinrada.gov.ua/do-25-grudnya-cogo-roku-usi-gromadi-majut-pidgotoviti-ta-zatverditi-bj
udzheti-10274.htm

Засідань координаційної ради: 3

4. Напрацювання Стратегії розвитку області до 2027 року.
5. Очолив профільну комісію з питань стратегічного розвитку,

інвестицій та місцевого самоврядування, в ході якої:
Проведено профільних комісій: 8
Розглянуто питань на проф.комісії: 30
Проектів рішень проф.комісій: 15
Звернень від проф.комісії: 2

На засіданні комісії були розглянуті питання погодження проєктів замлеустрою щодо
зміни меж міста Шаргород, Жмеринки, Гнівань, що дозволить громадам більш
ефективно використовувати земельні ресурси та упорядковувати надходження
земельного податку до місцевих бюджетів. Також, члени комісії визначили заходи на
наступний період для ефективної роботи Асоціації  органів місцевого самоврядування
в напрямку розвитку громад.

6. Взяв участь у комісії з корупційних ризиків:

https://vinrada.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-komisii-z-ocinki-korupcijnih-rizikiv-u-vin
nickij-oblasnij-radi.htm

7. Ініціював створення робочої групи:

https://vinrada.gov.ua/vladislav-skalskij-inicijue-stvorennya-robochoi-grupi-dlya-doop
racjuvannya-strategii2027.htm

8. Взяв участь у щорічній оцінці діяльності керівників комунальних
підприємств, установ та організацій Вінниччини:

https://vinrada.gov.ua/u-2021-roci-provoditimetsya-schorichna-ocinka-diyalnosti-keriv
nikiv-komunalnih-pidpriemstv-ustanov-ta-organizacij-vinnichchini.htm

https://vinrada.gov.ua/dvanadcyat-kerivnikiv-komunalnih-zakladiv-kulturi-oblasti-proz
vituvali-pro-svoju-robotu.htm
Ви знаєте що можете розраховувати на мене, а я в свою чергу робитиму можливе в
межах моїх повноважень, аби вирішити ваші питання.

Вдячний за довіру, дорогі вінничани!
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