
ЗВІТ ПРО ДЕПУТАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2021 РІК ДЕПУТАТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ 

ЯЦИНИ ІГОРЯ ІВАНОВИЧА 

25.10.2020 року обраний депутатом Вінницької обласної ради від ВО «Батьківщина» по виборчому округу 

№15 (Тульчинський район). А згідно рішення Вінницької обласної ради від 26 лютого 2021 року як депутат 

фракції ВО "Батьківщина" я опікуюся проблемами мешканців таких громад: 

Тульчинська міська 

Брацлавська селищна 

Вапнярська селищна 

Крижопільська селищна 

Піщанська селищна 

Томашпільська селищна 

Шпиківська селищна 

Городківська сільська 

Студенянська сільська 

 

У своїй депутатській діяльності керуюся: 

 Конституцією України 

 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» 

 Законом України «Про звернення громадян» 

 Регламентом Вінницькьї обласної ради VIII cкликання та іншими нормативно-правовими актами, 

що визначають діяльність депутата. 

Як депутат Вінницької обласної ради спрямовую свою роботу на захист інтересів громадян та виконання 

доручень виборців у межах депутатських повноважень. 

З початку своєї каденції є членом Постійної депутатської з питань стратегічного розвитку, інвестицій та 

місцевого самоврядування. Протягом 2021 року взяв активну участь в усіх 10 засіданнях комісії та у всіх 15 

пленарних засіданнях Вінницької обласної ради. 

 

Мною надано матеріальну допомогу 10 мешканцям Вінницької області на загальну суму 120 тисяч гривень. 

Також за моїм сприянням було придбано акустичну систему для Рожнятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(Томашпільська ТГ Тульчинського району). 

Як депутат обласної ради не міг не відреагувати на повідомлення від моїх виборців та колег із місцевих рад 

щодо фактів, які свідчать про можливі кримінальні порушення з боку посадових осіб. Відтак на підставі 

їхніх звернень мною були спрямовані депутатські звернення до Тульчинської окружної прокуратури, 

відділення поліції Тульчинського відділення РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій 

області, Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в центральних областях, 

директору Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації, керівнику Управління 

Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, а також Генеральному прокурору України 

стосовно незаконного використання бюджетних коштів на утримання Нетребівської ЗОШ (Томашпільська 

ТГ) та зловживання службовим становищем з боку керівництва навчального закладу та голови 

Томашпільської ТГ.  

 


