
ЗВІТ ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ  
АНДРІЯ КОВАЛЬОВА 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК 
У 2020 р. був обраний депутатом до Вінницької обласної Ради 8-го скликання від 

політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», зараз є головою постійної комісії з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури. 

Депутат – це не просто представник 
влади, який має певні повноваження та здатен 
впливати на ту чи ту ситуацію. Перш за все, – 
це той, кого громада наділила управлінськими 
функціями, повірила йому. Це обранець, який 
дав людям конкретні обіцянки і зобов'язаний їх 
виконувати. І оцінку моїй депутатській діяльності 
мають дати виборці. 

Відповідальність – справа кожного. Коли 
хочеш, аби Вінниця була сучасним, 
комфортним, затишним містом – працюй над 

цим, не шкодуючи свого часу, не шкодуючи себе особисто.  
Тож постійно намагаюсь вирішувати найбільш злободенні проблеми жителів, які 

стосуються житлово-комунального господарства, а також займаюсь екологічними питаннями та 
необхідністю впровадження енергозберігаючих технологій. Окрім того, завжди відстоюю 
прозорість та відкритість влади. Займаюсь благодійністю, що є невід’ємною частиною мого 
життя.  

 

Сесійна діяльність 
До своїх депутатських обов’язків ставлюсь сумлінно, не пропустив жодного засідання 

сесій обласної Ради.  
 
За звітний період взяв участь у 14 пленарних і 1 урочистому засіданні сесій обласної 

Ради 8 скликання. 
Прийнято: 303 рішення обласної Ради 
 
 

Постійна комісія з питань будівництва, комунального майна,  
транспорту та розвитку інфраструктури 

Під моїм головуванням усього відбулося 28 засідань постійної комісії з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, на яких 
заслухано 456 питань, погоджено та рекомендовано для розгляду на сесії обласної Ради 
178 проєктів рішень.  

За кількістю засідань та розглянутих питань комісія з питань будівництва, комунального 
майна, транспорту та розвитку інфраструктури посідає 2 місце серед 7 постійних комісій 
обласної Ради 

Загалом, постійна комісія обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури попередньо розглядає, вивчає, проводить аналіз, готує 
висновки та рекомендації з питань, які відносяться до сфер будівництва, житлово-комунального 
господарства, розвитку транспорту та іншої інфраструктури області, а також з питань 
здійснення Радою правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження об’єктами 
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права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають в 
управлінні обласної Ради. 

Серед питань, розглянутих на засіданнях комісії, більшість займають питання оренди 
майна, що належить до 
спільної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст області.  

За звітний період 
погоджено та рекомендовано 
до підпису 121 проєкт 
розпоряджень голови 
обласної Ради щодо передачі 
майна в оренду. 

Комісія в межах своїх 
повноважень здійснює 
контроль за виконанням 14 
обласних програм: 

1 – у сфері використання надр та екології; 
1 – у сфері комунальної власності; 
3 – у сфері житлово-комунального господарства; 
9 – у сфері будівництва, розвитку транспорту та іншої інфраструктури; 
Протягом ІІ-ІІІ кварталу 2021 року в порядку контролю заслухано хід виконання  заходів 10 

програм. 
За звітний період знято з контролю 25 рішень, як такі, що виконані. 
За ініціативи комісії було скеровано до Кабінету Міністрів України звернення депутатів 

Вінницької обласної Ради 8 скликання щодо вдосконалення мережі громадських пасажирських 
перевезень. 

Члени постійної комісії брали активну участь у діяльності шести робочих груп, утворених 
відповідно до розпоряджень голови обласної Ради. 

 

Оренда комунального майна через аукціони 
Із 1 лютого 2020 року набув чинності Закон України «Про оренду державного та 

комунального майна». На вимогу цього закону були ухвалені додатково дві Постанови Уряду. 
На місцевому рівні, обласною Радою, протягом 2000–2020 років було ухвалено 11 рішень, що 
стосувалися процедури оренди комунального майна. Тому виникла потреба в оновленні та 
впорядкуванні цих документів, приведення їх до єдиного вигляду. Цим рішенням визначені 
відповідні механізми та процедури підготовки документів. 

За моєї участі, як голови постійної комісії, спільно із першим заступником голови облради 
Володимиром Кістіоном, управлінням спільної комунальної власності сіл, селищ, міст Вінницької 
області, юридичним управлінням був напрацьований Проєкт рішення «Про оренду майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області». 

У проєкті чітко виписані повноваження постійної комісії. Зокрема, від імені Вінницької 
обласної Ради, погоджувати, відповідно до законодавства, орендодавцям 
(балансоутримувачам) майна питання оренди в частині: здійснення ремонту коштом орендаря; 
передачі майна в суборенду; внесення змін до договорів оренди (крім майна, рішення щодо 
якого приймається самостійно балансоутримувачем). А також приймати рішення в частині: 
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доцільності передачі єдиного майнового комплексу в оренду; відмови у передачі майна; 
надання пропозицій щодо додаткових умов оренди майна та необхідності використання майна 
для власних потреб. Цей документ є фундаментальний і системний. 

Для того, щоб оцінити ту роботу, 
яка була проведена, стає зрозуміло, як 
цей документ крок за кроком 
формувався. Варто зазначити, що 
термін від подачі заяви на оренду до 
прийняття рішення тепер скоротиться 
на 40 відсотків. Ми об’єднали рішення, 
які були розділені в різних документах, 
упорядкували їх і нарешті питання 
оренди майна будуть прийматися 
комплексно.  

За рахунок того, що ми зробили 
цей проект рішення, вивели всі 

процедури по оренді комунального майна на аукціони, тобто фактично за право оренди зараз 
люди між собою борються на аукціонах. Наприклад, якщо десятки років оренда якоїсь аптеки 
коштувало 2000 грн на місяць, то в результаті аукціону вона збільшилася до 35  000 грн на 
місяць. 

За 9 місяців 2021 року надходження від оренди майна склали 2 785 748 грн, що на 
980862 грн більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Приріст надходжень в порівнянні 
з аналогічним періодом 2020 року становить 54,3 %. 

 
 

Якість питної води 
Проблема забезпечення громад якісною питною водою стоїть на Вінниччині досить гостро 

вже не перший рік. Дія обласної програми «Питна вода» на Вінниччині завершилася ще у 2020 
році, і з того часу облдержадміністрація не ініціювала її продовження. Мною було порушено 
питання на рівні обласної ради, зокрема, створено робочу групу, яка напрацювала пропозиції 
щодо створення нової програми. Першим 
кроком стала інвентаризація всіх об`єктів 
водопостачання і водовідведення, які 
потребують оновлення. 

За ініціативою голови Вінницької 
обласної ради Вячеслава Соколового 
було скликано координаційну раду, в якій 
представлені всі територіальні громади. 
На місцях було складено переліки 
проблемних об`єктів, що дозволило 
визначити пріоритети й напрацювати 
пропозиції до майбутньої програми. 

 Відтак, на сесії обласної Ради 30 липня депутати затвердили нову обласну програму 
– «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки. Серед нових пропонованих заходів 
Програми – науково-технічні дослідження та аналіз стану водних ресурсів та питного 
водопостачання області, будівництво мереж водовідведення, безповоротна допомога та 
зменшення частки співфінансування з боку громад. 
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Новою Програмою пріоритети використання водних ресурсів представлено в такій 
послідовності: 

Перш за все перевага повинна надаватися задоволенню потреб населення в питній воді 
й водозабезпеченості населених пунктів. 

На другому місці за пріоритетністю повинно бути водозабезпечення сільського 
господарства, насамперед тваринництва, а також зрошувального землеробства, 
кормовиробництва й овочівництва. 

Третє місце посідає водозабезпечення промисловості, енергетики й транспорту.  
Необхідно забезпечити раціональне й економне використання водних ресурсів, особливо 

у безводних і маловодних регіонах. 
 

Ресурсне забезпечення програми: 
Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити 
до виконання програми 

Виконання програми 
 

Всього витрат на 
виконання 
програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів 
всього, в тому числі: 
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82800 
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кошти обласного 
бюджету 
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На Вінниччині доступ до систем централізованого водопостачання має 42,5% 

населення. І якщо усі 100% міст та селищ міського типу області забезпечені водогонами, 
то сіл – усього 24,5%.  Як джерело централізованого питного водопостачання 
використовуються відкриті водойми (річки) на 5 водогонах (у містах Вінниця, Калинівка, 
Хмільник Ладижин, Козятин) – це 85% всієї спожитої води в області. Решта споживачів області 
забезпечується питною водою із підземних джерел – це 429 свердловин та каптажних криниць.  

За результатами досліджень, які проводила Держпродспоживслужба, якість води в 
децентралізованих джерелах значно гірша ніж в централізованих. Усе це враховано у новій 
Програмі й пропонованих заходах. Тож однією з цілей Програми є перехід від 
децентралізованих джерел водопостачання до централізованих та розбудова систем 
водовідведення. 

Планується, що загальне фінансування Програми на 2021-2025 роки матиме обсяг 
345 млн грн. Зокрема, з обласного бюджету спрямують 50 млн грн. Загалом, серед  
джерел фінансування: державний бюджет, обласний бюджет, кошти місцевих бюджетів 
та кошти з небюджетних джерел.   

Під моїм керівництвом, як голови постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури й голови робочої групи у новій 
редакції програми, яка була напрацьована, ми врахували  багато пропозицій, які базувалися 
саме на позиції громад. Фактично збирали від них фідбек, щоб вони дали ініціативи   до 
текстової частини цієї програми. Ми розуміємо, що місцеві громади зацікавлені у програмі 
«Питна вода» і готові до співфінансування. Це було враховано.  

Ще один аспект – у попередній редакції не було жодного фінансування з інших джерел, з 
грантових коштів, які будуть залучатися до у розв'язанні питання саме по питній воді. Врахували 
також те, що у 2022 році з державного бюджету планується виділення коштів з додатковим 
можливим фінансуванням на Вінницьку область – ці кошти теж заклали у програму. 
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У новій програмі змінена важлива норма – громадам дали можливість заходити на 
співфінансування заходів не на умовах 50%, як було в минулій програмі, а на 10%. 

Я, як член цієї комісії у минулому скликанні, бачив, як залишалися кошти, бо не було 
проєктів від громад. Зараз, коли ми зменшуємо відсоток співфінансування, впевнений, що 
кількість проєктів значно зросте. 

Кошти обласного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються на поворотній 
(бюджетні позички) та безповоротній основах (субвенція з обласного бюджету місцевим 

бюджетам). Передбачено, що при 
наданні субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам співфінансування 
проєкту на рівні громади має бути в 
обсягах не менше 50%. При наданні 
бюджетної позички, через конкурс, – 
 співфінансування громади має бути не 
менше 10% від залишкової кошторисної 
вартості проєкту (у попередній програмі 
співфінансування становило 50%). 

За умови належного 
фінансування Програми «Питна вода» 
Вінницької області на 2021-2025 роки 

планується здійснити: 20 – будівництво свердловин; 25 – реконструкція водозабірних 
споруд; 50 км – будівництво водопровідних мереж; 40 км – реконструкція водопровідних 
мереж; 21 – будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) інших гідротехнічних 
споруд; 20 км – будівництво каналізаційних мереж; 15 км – реконструкція каналізаційних 
мереж, 6 – будівництво (реконструкція) каналізаційних очисних споруд та каналізаційних 
насосних станцій; проведення наукових досліджень у сфері водопостачання та 
водовідведення. 

 

Ремонт доріг 
Упродовж року на засіданнях комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального  

майна, транспорту та розвитку інфраструктури обговорювалося питання  «Про хід виконання 
Регіональної програми розвитку 
автомобільних доріг Вінницької області 
на 2019-2023 роки та плани розвитку 
дорожньої галузі на 2021 рік».  

Йшлося про результати роботи з 
відновлення доріг загального 
користування, вулиць і доріг комунальної 
власності у 2019 та 2020 роках та плани 
розвитку дорожньої галузі на 2021 рік. 
Акцентувалася увага депутатів обласної 
Ради на системному підході та 
дотриманні визначених програмним 
документом основних критеріїв у 
відновленні доріг місцевого значення, а 
саме: маршрутного принципу, реалізації проєктів, розпочатих у попередні роки, забезпечення 
доступності соціальних, культурних, освітніх і медичних послуг для населення області.  
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У серпні, зокрема, члени комісії розглянули проєкт рішення про погодження проєкту 
переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах області – об`єктів будівництва, реконструкції та 
ремонту, що реалізовуватимуться коштом державного дорожнього фонду у 2021 році.  

Із моїми поправками щодо співфінансування ремонту комунальних доріг, рішенням 3 сесії 
обласної Ради 8 скликання №19 запроваджено стимулюючий підхід до обсягу співфінансування 
з органами місцевого самоврядування: замість 10% спрямовувати 20% субвенцій на ремонт 
комунальних доріг; замість 50%  виділяти 15 % співфінансування із бюджетів громад; 
замість 25% виділяти 10% співфінансування з місцевого бюджету, якщо дорога співпадає 
з місцевою.  

Загалом за 11 місяців 2021 року на виконання Регіональної програми було виділено 
з обласного бюджету 1 065, 0 млн грн., в тому числі: відремонтовано 13 місцевих доріг 
протяжністю 96 км, відремонтовано 4 мости протяжністю 43 пог. м, відремонтовано 31 
комунальну дорогу площею 193 тис. м2. 

Особисто підготував звернення та направив до Міністерства інфраструктури України, 
Державного агентства доріг про збільшення контролю та відповідальності щодо гарантійних 
зобов’язань виконавців ремонту доріг на Вінниччині.  

 

Питання енергоефективності та екології 
Енергоефективність означає раціональне використання енергетичних ресурсів, 

досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних 
ресурсів при дійсному рівні розвитку техніки та технології та дотриманні вимог до 
навколишнього середовища. 

Для населення – це значне скорочення комунальних витрат, для країни – економія 
ресурсів, підвищення продуктивності промисловості і конкурентоспроможності, для екології – 

обмеження викидів парникових газів 
в атмосферу, для енергетичних 
компаній – зниження витрат на 
паливо і необґрунтованих витрат на 
будівництво. 

У своїй депутатській 
діяльності значну увагу приділяю 
питанням енергоефективності та 
енергозбереження. Адже, Україна, 
яка споживає у загальному балансі 
більше 60–70 % імпортних 
енергоресурсів, є однією з 
енергозалежних країн Європи. І 

цьому сприяє не тільки їх відсутність, а й неефективне використання, що загрожує 
національним інтересам та національній безпеці країни. Тому вирішення питань 
енергозбереження та енергоефективності є одним з першочергових. 

У травні на засіданні постійної комісії з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури заслухали депутати  звіт про виконання заходів 
Програми енергозбереження для населення та об`єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020-2025 роки за 2020 рік.  

На заходи цієї програми передбачалося  7 млн грн з обласного бюджету, зокрема 2 
млн грн на компенсацію відсотків за надані фінансово-банківськими установами позики 
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населенню – «теплі кредити», та 5 млн грн для компенсації відсоткової ставки для ОСББ 
в рамках програми «Енергодім» Фонду енергоефективності. Проте коштів з обласного 
бюджету на це виділити в умовах пандемії коронавірусу не змогли. Взявши цю інформацію до 
відома, профільна комісія рекомендувала провести інформаційну кампанію в територіальних 
громадах, щоб програми енергозбереження розроблялися на місцях. 

У грудні за 
моєї ініціативи на 
засіданні постійної 
комісії обласної 
Ради з питань 
будівництва, 
комунального 
майна, транспорту 
та розвитку 
інфраструктури. 
депутати доручили 
Департаменту 
фінансів обласної 
державної 
адміністрації 
здійснити наступний 
перерозподіл 
видатків обласного бюджету, зокрема, збільшити видатки на фінансування заходів, 
передбачених Програмою підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки». 

Охорона довкілля теж є важливою темою у моїй депутатській діяльності.  
На виконання Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки в 

обласному бюджеті на 2021 р. було передбачено 96,2 млн грн. Конкурсною комісією з 
відбору проєктів у 2021 р. розподілено 73,4 млн грн (76%), фактично профінансовано 
станом на 01.11.2021 34, 7 млн грн. 

З моєї ініціативи упродовж кількох років закуповувалися земснаряди для очистки 
Південного Бугу. Зараз кошти, які виділяються з екологічного фонду в межах Вінницької 
територіальної громади, спрямовуються на очищення річки Південний Буг.  

Пріоритетним є питання поводження із твердими побутовими відходами. Системний 
підхід до вирішення питань у сфері поводження із твердими побутовими відходами (ТПВ) 
залишається одним із найважливіших пріоритетів стратегічного розвитку області, оскільки 
вирішення таких нагальних питань є запорукою забезпечення екологічної безпеки 
навколишнього природного середовища.  

В області сформовано налагодження системи централізованого вивозу ТПВ зі всіх 
територіальних громад області, включаючи і сільську місцевість; облаштування 
майданчиків для збору ТПВ за місцем утворення із впровадженням системи роздільного 
збору ТПВ; облаштування на полігонах (сміттєзвалищах) сортувальних комплексів і 
забезпечення належного утримання місць видалення відходів; подальша їхня 
рекультивація при впровадженні повного циклу переробки ТПВ. 

На сьогодні в напрямі впровадження роздільного збору ТПВ в області складається досить 
позитивна тенденція. Проводиться відбір скла, полімерів, заліза та паперу. Досягти таких 
показників вдається не лише власними силами територіальних громад, а і за значної підтримки 
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обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та Обласного конкурсу 
проектів розвитку територіальних громад. 

Продовжується реалізація проектів з облаштування сміттєсортувальних комплексів 
в містах Козятин, Хмільник, Іллінці Калинівка, Бар. Водночас, сміттєсортувальні комплекси, 
які будуються, після вводу в експлуатацію, мають бути задіяні не лише для потреб окремо 
взятої територіальної громади, а і для потреб усього району, а в деяких випадках, у разі 
доцільності, й для потреб громад сусідніх районів. 

Відповідно до обласної стратегії поводження із ТПВ, в межах кожного району має бути 
побудований комплекс із переробки сміття. Необхідно також забезпечити навантаження на 
існуючі полігони, організувавши сортування сміття. Згідно зі стратегією добитися такого 
кінцевого результату, щоб зібране відсортоване сміття відразу ж перероблялося на 100%. 

Основні екологічні заходи у 2021 році: 
- придбання сміттєвозів для територіальних громад – 13; 
- будівництво (реконструкція) мереж водовідведення – 6 проєктів; 
- організація роздільного збору відходів – 2 проєкти; 
- інші екологічні заходи – 17 проєктів; 
 

Громадська приймальня 
Обов’язковим у своїй депутатській діяльності вважаю проведення регулярного 

прийому виборців, розгляд пропозиції, звернень, заяв і скарг членів територіальної 
громади, вжиття заходів щодо забезпечення їхнього оперативного розв’язання.  

Загалом, мій депутатський прийом виборців виконує дві основні функції: по-перше – 
зібрати скарги, пропозиції і заяви й передати їх для опрацювання відповідним органам влади – 
та здійснювати поточний контроль над вирішенням проблем; по-друге – виявити порушення 
інтересів виборців та громади в цілому і відповідно реагувати з допомогою наявних у депутата 

інструментів (депутатське 
звернення, запит, запитання, 
невідкладний прийом, 
дорадчий голос, внесення 
пропозиції, проектів рішень 
тощо).  

Отже, як депутат 
Вінницької обласної Ради, 
регулярно проводжу зустрічі з 
громадянами, зокрема у 
громадській приймальні. 
Завдяки цьому виборці мають 
змогу не лише особисто 
поспілкуватися, поділитися 

своїми проблемами, труднощами, а й отримати безкоштовну юридичну консультацію.  
За час роботи громадської приймальні на мою адресу поступило 264 звернення і 

заяви. Третина з них стосуються допомоги у вирішенні питань правового характеру, 
третина – у вирішенні соціально-побутових питань, третина – це заяви про надання 
матеріальної допомоги. При чому більша половина із останньої категорії звернень 
стосується надання коштів для лікування. Ці звернення та заяви реєструються, й відповідно 
до терміновості та черговості вирішуються. Упродовж року 173-ьом вінничанам було 
виплачено матеріальну підтримку на загальну суму: 168000 грн.  
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Основна частина звернень подається від людей похилого віку, одиноких матерів та людей 
із малозабезпечених сімей. Відвідувачі приймальні скаржаться на невисокі пенсії, нестачу 
коштів для життя, значні суми в рахунках на оплату комунальних послуг. 

Досить часто мешканці району зверталися за юридичною консультацією та 
проханням про надання правової інформації. Такі консультації надані, зокрема, з питань 
комунальних виплат, соціального захисту, оформлення субсидій, процедур створення 
ОСББ, ремонту доріг, облаштування прибудинкових території, дитячих ігрових 
майданчиків, вирішення бюрократичних питань тощо.  

Допомога лікарням 
Пряма допомога медичним закладам, створення комфортних умов для пацієнтів, не гірше, 

ніж у європейських партнерів – це одне зі стратегічних завдань мене як депутата обласної Ради, 
громадського діяча та благодійника. Упродовж 2021 р. за підтримки та співпраці з 
керівництвом міської та обласної рад, ПП «Українська стратегія Гройсмана» продовжував 

здійснювати заходи із покращення умов 
функціонування лікарень різних профілів у 
Вінниці та районах області. 

Першу в 2021 р. гуманітарну допомогу з 
Німеччини – 26 ліжок-трансформерів з 
ортопедичними та антипролежневими 
матрацами – отримала Вінницька клінічна 
багатопрофільна лікарня. Ліжка для пацієнтів, 
які тривалий час не можуть рухатися, розміщено 
в інфекційному відділенні. Станом на 26 червня 
2021 р. це було 400-те багатофункціональне 
ліжко за останніх 7 років. В останній день літа 
команда фонду передала Вінницькій клінічній 
багатопрофільній лікарні ще 44 
поліфункціональних медичних ліжка і стільки ж 
матраців.  

25 – у хірургію, 11 – до травматології, 4 – у 
неврологічне відділення, 6 – у гнійно-септичне – 
саме стільки комплектів ліжок-трансформерів з 
матрацами спрямовано до ВМКЛШМД 14 

вересня, ще й плюс 8 практичних тумбочок. Цього ж дня 11 подібних комплектів із вдячністю 
приймали персонал і пацієнти Центру матері і дитини. 

У 2021 р. гуманітарну допомогу – багатофункціональні ліжка з матрацами з 
Німеччини отримували медзаклади в районах Вінниччини. Зокрема, у капітально 
відремонтоване реанімаційне відділення Шаргородської міської лікарні доставлено 4 ліжка з 
матрацами з Німеччини, 5 таких комплектів (ліжко+матрац) поїхали до Барської районної 
лікарні. Липовецькій міській лікарні передано ковдри, фіксатори для переломів, різні вкрай 
необхідні прилади та обладнання. 10 спеціальних ліжок з Німеччини представники фонду за 
участю голови Вінницької обласної Ради В’ячеслава Соколового передали на баланс Барської 
міської лікарні. 

У переддень Нового 2022 року (29.12) подарунки приймав Подільський регіональний 
центр онкології: витратні матеріали, екзопротези та спеціалізований одяг для онкохворих.  

 
 



10 

 

 
 

Розвиток дитячого футболу 
 Як депутат обласної Ради і благодійник уже багато років опікуюся розвитком 

юнацького спорту. З величезною приємністю, як Голова Вінницької Асоціації дитячого 
футболу, отримав нещодавно Подяку за підтримку і розвиток дитячого футболу в 
Україні. 

Впевнений, що найближчим 
часом український футбол очікує 
серйозний підйом. Ще п’ять літ 
тому ніхто в це не вірив, але 
завдяки наполегливій праці тренерів 
спорт-комплексу «Нива» (Андрій 
Панчук, Олександр Гайдаржи,) та за 
підтримки Вінницької міської ради, 
Вінницької обласної Ради усе стало 
реальністю. Зокрема, у 2021 р. на 
високому рівні у Вінниці було 
проведено 32 Міжнародні 
футбольні турніри «Utmost Cup» 
за участю найкращих команд з України та восьми країн Європи. 

Переконаний, що незабаром наші футбольні турніри «Utmost Cup» увійдуть до рейтингу 
найсильніших за представництвом та кількістю учасників в Європі. Здорова молодь – міцний 
фундамент для розбудови й успішного розвитку держави. 

 

«Є можливість – роби добро» 
Доброта – це безкорисливий акт виявлення турботи про близьких та зовсім незнайомих 

людей без очікування якоїсь винагороди. Проте піклуючись про інших, ми піклуємося й про 
себе. Насамперед добрі вчинки роблять нас щасливими.  

Благодійність – один із найкращих трендів сучасності: чим більше людей до неї 
долучаються, тим кращим стає світ 
для всіх. «З турботою про вінничан! 
Є можливість – роби добро!» – 
такий девіз Благодійного фонду 
«Вінниця – комфортне та 
безпечне місто», який маю за 
честь очолювати.   

Благодійність – норма мого 
життя. У своїй діяльності сповідую  
головні цінності людства: мир і  

злагода в країні, добробут у рідному краї, щасливе майбутнє в кожній родині, а 
головне покликання – бути поруч з людьми, віддавати, створювати для інших, ділитися, 
нести допомогу і надію туди, де її найбільш потребують! Майже за десять років функціонування 
в літописі благодійного фонду є  як масштабні, так і сотні маленьких безкорисливих добрих 
справ.  
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У 2021 р. БФ «Вінниця – комфортне та безпечне місто» здійснено 112 акцій, 
отримано гуманітарних вантажів на загальну суму 10 млн грн., надано допомогу понад 
3000 людей. 

Отже, моя депутатська та благодійницька діяльність, як завжди, для людей, із людьми, які 
роблять добро за покликом серця. І мені комфортно на душі від того, що допомагаю 
безкорисливо, віддаючи часточку себе. 


	ЗВІТ ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ
	АНДРІЯ КОВАЛЬОВА
	ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК

