
Звіт депутатки
Вінницької обласної Ради VIII скликання

Голови постійної комісії з питань освіти, релігії, 
культури, молоді та спорту

НАТАЛІЇ ЗАМКОВОЇ
за 2021 рік

Набула повноважень депутата Вінницької обласної ради на першій сесії 8 скликання 
20 листопада 2020 року

(закріплена за Вінницькою міською територіальною громадою)



У 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 Вінницької обласної Ради,  та іншими нормативно-правовими
документами, які регулюють діяльність депутатів обласної Ради.



Брала участь у 14 пленарних засіданнях обласної Ради (з 15). 
Прийнято 306 рішень.



Проведено 13 засідань постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту – розглянуто 79 питань, 

з них мною особисто винесено на розгляд - 16 питань



Зокрема:

Внесено на розгляд та погоджено Рішенням від 25 червня 2021 року № 169 10 сесії обласної Ради 8 скликання питання «Про
реорганізацію комунальної організації «Спорткомплекс Здоров’я» шляхом приєднання до комунального закладу «Вінницька обласна
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа».

Внесено на розгляд та погоджено Рішенням від 25 червня 2021 року № 168 10 сесії обласної Ради 8 скликання «Про внесення змін до
рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання від 23 квітня 2021 року №144» питання оптимізації бібліотечної мережі - припинення
Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І. Я. Франка шляхом приєднання до Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва.

Внесено на розгляд та погоджено Рішенням від 24 вересня 2021 року № 216 12 сесії обласної Ради 8 скликання питання «Про внесення
змін та доповнень до Положення про премію ім. М. Д. Леонтовича затвердженого рішенням 25 сесії Вінницької обласної Ради
7 скликання від 12 жовтня 2017 року № 500», відповідно до якого: збільшено розмір грошової винагороди з 60 тис. грн. до 90 тис грн. та
кількість номінацій з 3-х до 7; на здобуття премії можуть висуватись дослідники (журналісти, краєзнавці, культорологи, музейні
працівники, науковці), навчальні хорові колективи закладів спеціалізованої мистецької освіти, закладів фахової передвищої
мистецької освіти та навчальні хорові колективи закладів вищої мистецької освіти.

Внесено на розгляд та погоджено Рішенням від 30 липня 2021 року № 177 11 сесії обласної Ради 8 скликання питання «Про внесення
змін до Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки, затвердженою рішенням 31 сесії обласної Ради
7 скликання від 26 квітня 2018 року № 598», яким рекомендовано виділення 1 млн. 100 тис. гривень субвенції на утримання та
фінансування спеціалізованого закладу загальної середньої освіти I-III ступенів смт. Сутиски у 2021 році.

Внесено на розгляд та погоджено Рішенням від 29 жовтня 2021 року № 245 13 сесії обласної Ради 8 скликання питання «Про
оголошення 2022 року роком Вінницької області».

Внесено доповнення по проєкту Рішення обласної Ради «Затвердження Положень щодо окремих питань комунальної власності», яке
погоджено Рішенням від 26 листопада 2021 року № 269 14 сесії обласної Ради 8 скликання, а саме - питання щодо розмірів доплат та
надбавок працівникам, які мають наукові ступені, вчені звання, почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР, спортивні
звання.

Внесено доповнення по питанню Рішення «Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 рік», що погоджено Рішенням від
24 грудня 2021 року №288 15 сесії обласної Ради 8 скликання.

Погоджено розпорядження голови обласної державної адміністрації С. Борзова від 30 листопада 2021 року № 845 «Про надання
грошової винагороди членам збірних команд України і області та їх тренерам».



До відання комісії відносяться 14 регіональних комплексних та цільових програм, направлених на розвиток освіти і науки області,
фізичної культури і спорту, здоров’я нації, здійснення молодіжної та сімейної політики.

Протягом звітного періоду було розглянуто 8 проєктів рішень обласної Ради про хід виконання комплексних і цільових програм:

«Про хід виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 224 (зі змінами, затвердженими рішенням 39
сесії обласної Ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року № 859) «Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки»;
«Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 38 (зі змінами, затвердженими рішенням 36 сесії
обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 707) «Про Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2016 - 2020
роки»;
«Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 50 «Про Регіональну програму підготовки
кваліфікованих робітників на 2016-2020 роки»;
«Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 597 «Про обласну програму «Студентський
гуртожиток на 2018-2020 роки»;
«Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 599 «Про обласну програму замовлення фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 2018-2020 роки»;
«Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №48 «Про обласну комплексну програму «Сільська
школа на 2016 - 2020 роки»;
«Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 47 «Про Обласну програму розвитку інформаційних
та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки»;
«Про виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 49 (зі змінами та доповненнями) «Про програму
розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016 – 2021 роки».

7 проєктів рішень обласної Ради про прийняття комплексних, цільових програм на 2021-2025 роки:

«Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на 2021 - 2025 роки»;
«Про Обласну цільову соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2021 - 2025 роки»;
«Про Регіональну програму підготовки кваліфікованих робітників на 2021-2027 роки»;
«Про Регіональну програму підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-
2025 роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету»;
«Про Обласну програму розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки»;
«Про регіональну програму „Студентський гуртожиток на 2021-2025 роки»;
«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки».



Проведено 15 прийомів громадян –
виділено матеріальну допомогу 

49 особам (168 тис. грн), в більшості на лікування



Долучилася до Всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом» -
разом з депутатами Вінницької обласної Ради, членами Фракції «Українська
стратегія Гройсмана» висадили близько 8000 тисяч саджанців сосни на
ділянці площею 1,2 га.



Брала участь у благодійному проєкті SunProUa - всеукраїнському
соціальному проекті про право на мрії та самореалізацію «сонячних» людей.



Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної
Ради (5 засідань);
Колегії Департаменту гуманітарної політики ОДА (2 засідання);
Робочої групи з питань розроблення проєкту Бюджетного регламенту Вінницької
обласної ради (2 засідання);
Комісії з питань нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед
Вінниччиною» (2 засідання);
Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при ОДА
(2 засідання);
Експертної ради конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні громади»;
Комісії обласної ради з оцінки діяльності керівників підприємств, установ та
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад області;
Комісії обласної Ради у галузі культури і мистецтв з питань встановлення
щорічних премій і стипендій обласної Ради для письменників, митців області та
кращих студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

НАТАЛІЯ ЗАМКОВА Є ЧЛЕНОМ:



Як депутат Вінницької обласної Ради брала участь 
у 5 ефірах передач на радіо «Місто над Бугом» 

та телеканалі «Вінниччина»



Дякую за довіру виборцям та співпрацю колегам!
Працюємо на спільний результат заради розвитку 

Вінниччини!
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