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Звіт
про роботу депутата Вінницької обласної

ради 8-го скликання Олега Стукана за 2021 рік

Обраний депутатом Вінницької обласної ради 8-го скликання від Вінницької
Територіальної Організації Політичної Партії "Європейська Солідарність" 20.11.2020.
Член постійної комісії обласної ради з питань будівництва, комунального майна,
транспорту та розвитку інфраструктури.

1. Проведено 20 прийомів громадян та прийнято 96 громадян. Розглянуто 96 заяви
і 5 колективних скарг. Матеріальну допомогу надано 93 громадянам сумарною
кількістю 130 тис грн. Заяви громадян в основному стосуються надання фінансової
допомоги, у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем або за станом здоров’я, а
колективні скарги спрямовані з метою покращення благоустрою та  інфраструктури.

2. Взяв участь у 10 засіданнях сесії Вінницької обласної ради 8 скликання.

3. Взяв участь в 21 засіданні постійної комісії міської ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

4. Налагоджена співпраця з інституціями громадянського суспільства у
вирішенні наступних проблемних питань:

4.1 З метою вирішення проблемних питань на окрузі була продовжена співпраця з
такими квартальними комітетами, як: «Лівобережний», «Царина», «Зоряний» та
«Поділля». За потреби спільно з головою та секретарем квартального комітету
проводимо збори з мешканцями, щодо будівництва мережі водопроводу, каналізацій,
ремонту доріг тощо.

4.2 Окрім того, налагоджено співпрацю зі старшими по будинках. Окрім того,
налагоджено співпрацю зі старшими по будинках. До прикладу, проводились збори з
мешканцями буд. 62 на вул. Я. Гальчевського, щодо розчищення сухих дерев та
встановлення належного освітлення.



4.3 Також був підписаний меморандум про співпрацю КНП «Вінницький обласний
медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної ради» задля розширення
можливих варіантів спільної роботи та популяризації здорового способу життя,
харчування та відмови від шкідливих звичок.

5. Інформування громадськості щодо діяльності депутата та міської ради.

Уся діяльність висвітлюється в групі у месенджері «Viber», соціальній мережі
«Facebook» в спільноті «Я люблю Старе місто» та на особистій сторінці. Досить часто
діяльність висвітлюють місцеві ЗМІ. Також комунікацію з мешканцям округу здійснюю
шляхом проведення системних зустрічей та проведенням депутатських прийомів двічі
на місяць. Інформація про місце та час розміщена у публічному просторі.

Місце та час прийому громадян: другий та четвертий четвер місяця з 16.00 до 18.00
за адресою м. Вінниця, вул. Брацлавська, 85, Територіальне відділення центру
адміністративних послуг «Прозорий офіс – Старе місто». Контактні дані тел. 067 430
04 33, ел.адреса: oleg_stukan@ukr.net.

6. Найбільш суттєві проблеми, вирішені на окрузі, в тому числі передвиборчі
обіцянки:

6.1. Сприяння в організації обрізки дерев поруч з будинками по вул. Я.
Гальчевського, 62 та Я. Гальчевського, 69;

6.2. Сприяння продовженню часу роботи світлофорного обʼєкту на перехресті вул.
Московська – Т. Сича поблизу КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11
Вінницької міської ради» з 21 год. до 23 год. задля забезпечення можливості
безпечного перетину проїзної частини та зниження ризику травмування дітей та
дорослих;

6.3. Сприяння в проведенні поточного ямкового ремонту на прибудинковій
території житлового будинку №31 по вул. Брацлавська. Інформування мешканців про
можливість проведення капітального ремонту та облаштування паркомісць на умовах
співфінансування 30/70;

6.5. Виступив ініціатором проекту реконструкції спортивного ядра Комунального
Закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради» (кошти на
підготовку проектно-кошторисної документації виділені у 2021 році);

7. Надано спонсорську допомогу (ветерани, соціально-вразливі верстви
населення, освітні, культурні заклади, тощо):

7.1 З нагоди новорічних свят продовжив благодійну акцію «Подаруй дитині свято»,
що була започаткована 2020 року спільно з депутаткою Вінницької міської ради Юлією
Понайотовою, та привітав 10-х дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;



7.2 Під час проведення заходу для дітей «Сучасних дитина — здорова дитина»,
передав 3 путівки на оздоровлення для дітей в КНП «Вінницький медичний центр
реабілітації дітей Вінницької міської ради»;

7.3 Разом з депутатом Вінницької міської ради Вячеславом Зарембою, передали
потужний екран, системний блок, клавіатуру та камеру для багатодітної сім’ї, що
складається з 13-ти осіб: батьки та 11 дітей, з яких 10 – неповнолітні;



7.4. Спільно з «Благодійний Фонд Петра Порошенка» та Громадською
організацією «Справа Громад» передали матеріальну допомогу у вигляді продуктових
наборів першої необхідності для мешканців Старого міста.

8. Організація або сприяння в організації проведення масових заходів.

8.1 Висаджування дерев на території Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.
К. Заболотного з нагоди Дня вишиванки спільно з депутатами Вінницької міської та
Вінницької обласної рад від політичної партії «Європейська Солідарність»;

8.2 Захід для мешканців мікрорайону Старе місто Вінниці під назвою «Сучасних
дитина — здорова дитина»;

8.3 Проведення кінопоказу під відкритим небом для мешканців мікрорайону Старе
місто Вінниці.

28.01.2022 Стукан О. С.


