ЗВІТ
про роботу депутата Вінницької обласної Ради
Дмитра Чаленка
за 2020 рік
Дмитро Чаленко, заслужений працівник промисловості України,
депутат обласної Ради, представник голови облдержадміністрації в
обласній Раді, заступник голови постійної комісії з питань учасників
АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з
громадськістю, голова міжфракційної депутатської групи «Промисловці
та підприємці Вінниччини».
В обласній Раді 7 скликання Дмитро Чаленко відвідав 4 сесій із 5-ти,
(в обласній Раді 8 скликання Дмитро Чаленко відвідав 3 сесії із 3-х), брав
участь у засіданнях 4-х комісій із 4-х. Було проведено 24 прийоми
громадян та прийнято 218 громадян. За результатами звернень від
громадян було направлено в різні органи депутатські звернення про
вирішення різних питань, які ініціювали мешканці округу. Було надано
матеріальну допомогу загалом 120 особам.
Працюючи не тільки в сесійних залах, ухвалюючи різні рішення,
представляючи інтереси громадян, депутатом надане сприяння у
комплекному вирішенні побутових питань громадян округу,зокрема:

1.

Встановлена тісна співпраця і взаємодія з :

- квартальними комітетами «Поділля», «Соняшник», «Привокзальний»,
«Добробут», «Ясний», «Набережний-1», «Малі Хутори-Центр», «Надія»,
«Зоряний», «Лівобережний», «Димитрівський», «Царина»; ініціативними
групами мешканців вулиць Ю.Курія, Сосюри, Гладкова, Кооперативної,
Чумацької, Могильчака, Павленка, Кутузова, Кармелюка, Щорса, Шкільна ,
Привокзальна, Покришкіна, Антонова, Залізнична щодо проблемних питань,
які ставлять перед депутатом для вирішення включно з питаннями участі
громадян у співфінансуванні при виконанні різних заходів; відділами та
департаментами міської ради; керівниками дошкільних навчальних закладів
№№ 6,17,18; та бібліотекою №16 на вул.Бучми та обласною бібліотекою на вул.
Гладкова, 3;
центрами підліткових клубів за місцем проживання VinSmart «Соняшник» та
VinSmart «Гараж 77»; ГО «ДІА ДІТИ»; ГО «Подільська громада».
2. Інформування громадськості щодо діяльності депутата та обласної Ради
(ЗМІ, проведення звітів спільно з інституціями громадянського суспільства,
тощо), зокрема:

- публічний звіт 16 січня про проведену роботу на окрузі депутатом за 2019рік;
- участь у діяльності квартальних комітетів;
- проведено звіт діяльності спільно з Головами квартальних комітетів із
залученням засобів масової інформації.
3.Найбільш суттєві проблеми, вирішені на окрузі за зверненнями до депутата і
за сприянням міської ради та облдержадміністрації, в тому числі передвиборчі
обіцянки:
- реалізовано та введено до експлуатації два «Великих» проєкти за кошти
бюджету громадських ініціатив 2020 року, зокрема «Улаштування сцени з
амфітеатром біля озера на вулиці Волошковій», де втілилася така фантастична
ідея, яка стала реальністю: улаштування сцени, місць для сидіння з прекрасним
видом на ставок, а також «Великий» проєкт «Реконструкція спортивного поля
на площі Шкільній» (мікрорайон Старого міста);
-мешканці мікрорайону ОЖК отримали свій особистий острівець щастяводограй на вулиці Волошковій. Ця, ще одна локація комфорту і відпочинку
малечі та дорослих, втілена в життя за підтримки побажань мешканців у межах
проєкту громадських ініціатив м.Вінниці;
- введено до експлуатації два «Малих» проекти за кошти бюджету громадських
ініціатив 2020 року, зокрема «Благоустрій зони відпочинку біля фонтанної
площі по вул. С. Ценського», з облаштуванням пішохідних тротуарних доріжок
та зелених зон, де зручно й приємно насолоджуватись красою природи. Тут
дійсно душевне місце відпочинку, та проєкт екологічного форуму «Еко-лідери
для майбутнього!» під відкритим небом» (мікрорайон Старого міста біля школи
№19);
- проведено організаційну роботу для залучення мешканців до голосування у
проєктах бюджету громадських ініціатив 2021 року, зокрема у перемозі двох
«Великих» проєктів «Улаштування ігрового комплексу по вул.С.Ценського» та
«Молодіжний вуличний спорт-запорука здорової громади (мікрорайон Старого
міста біля школи №19), і двох «Малих» проєктів «Улаштування наземного
батуту біля дитячих гірок, на вулиці Волошковій» та «Воркаут-майданчик у
мікрорайоні «Військове містечко» (біля школи №12»);

- взяв активну участь у позитивному вирішенні питання з виділенням коштів на
суму 29 млн.грн. для добудови та оснащення сучасним устаткуванням нового
корпусу Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;
-підтримав схвалення тристоронньої Угоди про соціальне партнерство щодо
проєкту будівництва для внутрішньопереміщених осіб багатоквартирного
житлового будинку на вулиці Сергія Зулінського;
-надав сприяння у роботах з прокладення магістральних мереж каналізації по
вулицях квартального комітету «Добробут», зокрема прокладено 350м на
вул.Привокзальній. Далі плануються роботи на вул.Хуторянській. Загалом ця
мережа каналізації буде прокладена по 11 вулицях та провулках, а також
прокладено мережі каналізування на вулицях квартальних комітетів
«Набережний-1», «Соняшник», на вулицях Чумацькій і Могильчака;
-надав допомогу у питанні з ремонтом дорожнього покриття до ДНЗ №17, а
також з ремонтом приміщень групи «Дивасики»;
-як депутат обласної ради підтримав рішення про виділення 4 млн.грн. на
продовження реалізації проєкту з очищення Південного Бугу, про направлення
10 млн.грн. на придбання автобусів для КП «ВТК», про виділення коштів на
суму 3,5 млн.грн. для розширення відділення Прозорого офісу «Замостя»;
-для забезпечення посиленої готовності медичних закладів Вінниці в умовах
поширення коронавірусу підтримав спрямування на галузь охорони здоров’я
близько 50 млн.грн.;
-результатом особистої підтримки та сприяння ініціативі мешканців
мікрорайону став облаштований новий майданчик на площі Шкільній для
воркаутерів, як осередок активного й здорового відпочинку, що стане
постійним місцем проведення чемпіонатів зі стрітворкауту;
-взяв участь при розгляді питання порядку денного пленарного засідання,
депутатів обласної Ради щодо ухвалення Порядку використання коштів
обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за навчання
учасників бойових дій та їхніх дітей протягом І та II семестрів 2019-2020
навчального року. Вінницька область однією із перших в Україні почала
здійснювати компенсаційні виплати за навчання учасникам антитерористичної
операції та їхнім дітям, які здобувають освіту на контрактній формі навчання
денного відділення у вишах Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Ці компенсації здійснюються коштом обласного бюджету. Шостим питанням
порядку денного чергової 44 сесії обласної Ради було розглянуто звіт постійної
комісії обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності,

волонтерського руху та зв’язків з громадськістю. До складу комісії входять:
голова Олексій Бородій, заступник голови Дмитро Чаленко та секретар Василь
Сколотяний. З моменту обрання обласної Ради 7 скликання та формування
постійної комісії обласної Ради було проведено 44 засідання комісії, на яких
розглянуто 152 питання. З початку роботи депутати – члени постійної комісії
тримали на контролі актуальні питання, які хвилювали учасників АТО/ООС та
членів їхніх сімей, працювали в напрямі ефективного використання
можливостей у забезпеченні захисту економічних, соціальних прав, наданню
оздоровчої, юридичної, медичної, психологічної, моральної та матеріальної
допомоги учасникам АТО/ООС та членам їхніх сімей, громадян, які
постраждали під час Революції гідності;
-брав участь у рішенні 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019
року «Про обласний бюджет на 2020 рік» на реалізацію проєктів з будівництва,
реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності,
яким передбачено спрямування коштів у сумі 67,3 млн грн.;
-старій бібліотеці-нове життя: ініціював виконання робіт повного капітального
ремонту будівлі бібліотеки-філії №16. Тепер це не тільки комфортна читальня,
а й центр дозвілля. Діти тут люблять проводити час, займаючись у гуртках та
відвідуючи майстер-класи, а впорядкована прилегла територія стане
майданчиком для заходів open-air;
-брав участь у засіданні постійної комісії з питань учасників АТО, бойових дій,
Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю.
Було розглянуто внесений проєкт рішення «Про надання у довгострокове
тимчасове користування лісової ділянки для рекреаційних цілей без зміни
цільового призначення та без вилучення її у постійного користувача». Цим
проєктом передбачено створення зони відпочинку для учасників АТО та членів
їхніх сімей, а також тренувальний майданчик для військово-патріотичного
гуртка «Патріот». Члени комісії одноголосно підтримали проєкт рішення.
Окрім того, депутати розглянули та підтримали список студентів – учасників
бойових дій та їхніх дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання
протягом І та II семестру 2019-2020 навчального року, відповідно до якого вони
отримають компенсацію.
Також затвердили порядки використання коштів обласного бюджету для
надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з
нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення військових частин; щорічної
матеріальної допомоги членам сімей захисників, які загинули за незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України; для здійснення почесної
церемонії поховання осіб, які згинули за незалежність держави;

- як депутат обласної Ради брав участь у розгляді змін до рішення 21 сесії
обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 392 «Про затвердження
Порядку використання коштів обласного бюджету для надання матеріальної
допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та
пам’ятних дат створення військових частин». обласна Рада 44 голосами
депутати затвердили Порядок використання коштів обласного бюджету для
надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з
нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення військових частин у новій
редакції;
-надав сприяння у виконанні ремонту дороги до ЗОШ№20 з боку вулиці
Кооперативної;
-підтримав рішення про виділення 8 млн.грн. на облаштування системи
опалення спорткомплексу на вул.Янгеля, а також про виділення фінансування
на «консервацію» реконструкції цього спорткомплексу і реконструкції
ДНЗ№16 для збереження їх протягом зимового періоду та подальшим
відновленням обох об’єктів реконструкцій наступного року;
-взяв участь у схваленні рішення про виділення 800 тис.грн. на встановлення
вікон у ДНЗ№16;
-підтримав рішення про виділення понад 25 млн.грн. на виконання
протиепідемічних заходів та організацію безпечної роботи шкіл, садочків,
закладів культури та спортивних шкіл до кінця року;
-підтримав рішення про забезпечення безкоштовного харчування у школах та
садочках для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій;
-надав сприяння у затвердженні Стратегії розвитку туризму м.Вінниці до
2030р., що є надзвичайно важливим у розвитку міста;
-для протидії другій хвилі епідемії з COVID-19 підтримав рішення щодо
невідкладних дій для залучення незадіяних приміщень МКЛ№3 та 1-го
пологового будинку, встановлення додаткових ліжок, закупівлі додатково
сучасного обладнання, впровадження муніципальних надбавок медикам;
-надав підтримку у становленні та розвитку ОСББ «Імпульс8» і ОСББ
«ВЗАЄМОДІЯ»;

4. Щодо спонсорської та благодійної допомоги можна виокремити таке:
- Вінницький міський благодійний фонд «Барвінок»;
- МГО «Центр Здорової молоді»;
- Вінницька міська організація ветеранів Організації ветеранів України;
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) міста Вінниці;
- Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та
становлення окремих малозахищених категорій молоді «ПАРОСТОК»;
- БО «Подільська громада»;
- Товариство Червоного Хреста України Вінницька міська організація;
Крім того:
-передав 58 діткам, які хворіють на діабет спеціальні сенсори для вимірювання
показників;
-у зв’язку з пандемією коронавірусу виступив ініціатором виділення першого
траншу на суму 1 млн.грн. від промислової групи VIOIL на закупівлю
медичного обладнання медичним закладам, засобів індивідуального захисту та
продуктів харчування, на забезпечення роботи важливих міських служб, на
підтримку соціально незахищених мешканців міста, на фінансування
«Спецфонду СтопВірус», який був створений на базі благодійного фонду
«Фонду громади «Подільська громада»;
-для забезпечення соціально-незахищених мешканців міста (самотнім людям
поважного віку, матерям-одиначкам з дітьми інвалідами, родинам, які взяли
дітей під опіку, сім’ям, що перебувають на обліку у Центрах соціальних служб і
знаходяться у складних життєвих обставинах) ініціював виділення від
промислової групи VIOIL 5 000 пляшок соняшникової олії у складі
продуктових наборів з 4 видами круп, чаю, печива і 5 літрів води та організував
на волонтерських засадах доставлення цих продуктових наборів 810
вінничанам;
-для зупинення поширенню коронавірусу надав допомогу поліції Вінницької
області в облаштуванні карантинних блок-постів на в’їздах до Вінниці з
виділенням ємностей для дезинфекції, захисних масок, рукавичок, дезрозчинів;
-у координації зі спецфондом «СтопВірус» «Фонду громади «Подільська
громада» надав допомогу інфекційному відділенню міської клінічної лікарні

№1 найнеобхіднішим, зокрема захисними костюмами, масками, рукавичками,
кварцовою лампою;
-підтримуючи соціально незахищені верстви населення, ініціював у координації
зі спецфондом «СтопВірус» «Фонду громади «Подільська громада» передачу та
рознесення благодійної допомоги до Великодніх свят 105 пакунків із
соняшниковою олією, пшеничною крупою, макаронними виробами, цукром,
чаєм, паскою багатодітним родинам і самотнім людям;
-підтримка лікарів завжди у пріоритеті, тому організував передачу медичним
установам Вінницького Центру первинної медико-санітарної допомоги №5 у
складі 7 амбулаторій та Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 у
складі 4 амбулаторій благодійну допомогу захисними засобами, зокрема
рукавичками, масками, комбінезонами, окулярами, дезинфектантами,
обприскувачами;
-до Дня Перемоги - «Пам’ятаємо та шануємо!» привітав людей поважного віку,
яким понад 80 років, що обслуговуються квартальними комітетами округу із
цим знаменним святом із врученням 1300 подарункових пакетів у складі олії,
згущеного молока, печива, макаронних виробів, круп пшеничних,
персональних вітальних листівок;
-надав допомогу Вінницькому обласному лабораторному центрові МОЗ
України в межах запланованого по спецфонду «СтопВірус» «Фонду громади
«Подільська громада» новим обладнанням, зокрема двома міні-центрифугами,
термостатом, а також передала транспортне середовище з мукалітиком, 20л
дезрозчину «Полідез» і 1 000 захисних масок;
-підтримка один одного є пріоритетним завданням під час пандемії
коронавірусу, тож
ініціював передачу нужденним продукти: олію для
приготування їжі та крупу;
-у координації зі спецфондом «СтопВірус» «Фонду громади «Подільська
громада», організував доставлення чергової партії допомоги Вінницькій міській
клінічній лікарні №1 та Подільському регіональному центрові онкології засоби
захисту: 1050 пар рукавиць, 1000 респіраторів, 100 захисних костюмів, 50л
деззасобів, 10 щитків, обприскувач, 3000 пар бахил, 20л дезконцентрату
«Полідез» та лікарських засобів: 6 флаконів розчину інфузій Біовен, 75
упаковок Йогурту в капсулах (2 млрд. активних клітин), 25 упаковок Йогурту в
капсулах (4 млрд. активних клітин);

-надав вінничанам віком 60+, що обслуговуються квартальними комітетами
округу 8000 приємних подарунків-пакетів із захисними масками, гумовими
рукавичками, посадковим насінням, яскравими календарями;
-як партнер Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник/The best
artist-2020» надаю постійну підтримку цьому конкурсу творчості художників,
що об’єднує митців не тільки з України, а й з Китаю, США, Азербайджану;
-надаю постійну підтримку стипендіальній програмі від громадської організації
«Вінницький бізнес-клуб» для талановитих дітей та молоді до 22 років, що
прагнуть підвищити свій рівень спеціально-професійної освіти, у спортивних
досягненнях, у наукових розробках, у мистецтві. Кожен має шанс отримати
ваучер на суму до 5 000 грн. та вкласти ці кошти у власний розвиток;
-передав громадській організації «ДІА-ДІТИ» тест-смужки для вимірювання
рівня глюкози у крові;
-спільно з «Асоціацією жінок України ДІЯ.Вінниця» закупив та передав
громадській організації «ДІА-ДІТИ» місто Вінниця системи безперервного
моніторингу глюкози у крові
-до Дня Св.Миколая, приєднавшись до ініціативи «Асоціації жінок України
ДІЯ.Вінниця», передав 20 чудових подарункових набори діткам, які
перебувають на лікуванні в онковідділенні КНП «Вінницька обласна дитяча
клінічна лікарня Вінницької обласної ради», що містять 2 книги казок, 3 пари
яскравих шкарпеток від Dodo Socks, футболки, канцтовари, розмальовки, книги
та браслети в рамках акції «Тепло олімпійських сердець», блокнотики, олівці,
інші приємні дрібнички, фрукти та солодощі, малюнки та листівки від діток
громадської організації «ДІА-ДІТИ» місто Вінниця;
-виступив спонсором «Конкурсу Еспресо. Вибір
«Література для дітей»;

читачів, у категорії

-надаю підтримку СпецФонду «СтопВірус» Фонду громади «Подільська
громада» у формуванні «Пакунку пацієнта», до якого також може долучитися
кожен, щоб внести власний вклад у боротьбу з коронавірусом.
5.Організація та сприяння в організації проведення масових заходів, у тому
числі за участю міської ради та облдержадміністрації:
- як завжди розпочали рік з колядок та щедрівок від Народного ансамблю
«Барвінок», які подарували море задоволення та святкового настрою. Крім

того, вже вп’яте підвели підсумки нашого конкурсу творчих робіт «Vioil
відкриває таланти». Нагороджували переможців та відзначали найкращих;
-організував традиційне свято «Закриття ялинки» біля олійножирового
комбінату;
-зимові традиції незмінні: організував на набережній мікрорайону
олійножирового комбінату комфортне відзначення Свята Водохреща – зручні
роздягальні, ятки з їжею та гарячими напоями, святкова розважальна програма;
-долучився до акції «Молитва за Україну» присвяченої 101 річниці Дня
Соборності України;
-історія жінки –це ціла епоха: привітали у лютому місяці із 97 літтям Ганну
Семенівну Мельник ветерана Другої світової війни, ветерана праці, що
пережила і голод, і війну, і відбудову, але не зважаючи на труднощі і далі
залишається для нас берегинею добра, безцінного досвіду життєвої мудрості.
На жаль, восени на 98 році життя Ганна Семенівна відійшла у вічність;
-18-20 лютого одні із найтрагічніших днів в історії незалежності України. Взяв
участь у покладанні квітів до встановленого на честь загиблих майданівців
«Дерева свободи». Хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв Небесної
сотні. Вдячні героям за мирне небо над нашими головами. Вдячні батькам
Героїв. Не забудемо ці дні. Світла пам’ять Героям…;
-активно долучився до всеукраїнської акції «Берегині України»: передали з
любов’ю та вдячністю дитячі листівки, малюнки, декоративні свічки, практичні
побутові речі, продукти, засоби захисту та особистої гігієни жінкам, які зараз
несуть службу на території ООС у збройних та медичних частинах;
-Вишиванка – наша національна святиня. Вишиту сорочку, вишитий рушник
передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію: організував захід до Дня
Вишиванки як символу натхнення до краси і праці, боротьби за світле майбутнє
нашої держави;
-8 серпня організував традиційне дитяче свято футболу з дотриманням усіх
заходів безпеки передбачених адаптивним карантином за участю команди
«VinSmart 2013/2014», якій постійно надаю всебічну підтримку та допомогу для
розвитку і функціонування;
-виступив організатором та ініціатором спортивного початку дня для
мешканців мікрорайону і працівників ПГ VIOIL у ранкових заняттях з пілатесу
на стадіоні мікрорайону Олієжиркомбінату;
-взяв участь в акції «Різдвяний вінок для Героя»: разом із мамою та братом
героя Небесної Сотні Максима Шимка вшанували пам’ять молодого хлопця,
який віддав життя за нас, за Україну! На території парку Олієжиркомбінату,
навпроти будинку, де проживав Максим, встановлено пам’ятний знак. Не
забуваймо наших Героїв!;

-постійно надаю підтримку діткам з особливими потребами;
-як і щороку підтримав на День Святого Миколая Новорічну традицію вітання
дітей з прийдешніми святами, які проживають на території виборчого округу,
що відвідують гуртки клубів «VinSmart (Соняшник)» та «VinSmart Гараж 77»,
вихованців ДНЗ №№6,17,18, ГО «ДІА ДІТИ». Відбувся взаємний обмін
подарунками: ми дітям – солодощі, а дітки нам – свої таланти!;
-покращення якості життя це не лише благоустрій доріг та паркових зон,
стадіони, гірки, фонтани, інженерні мережі, а й збереження природи, зокрема
озеленення, що ми започаткували висадженням дубків, як символу міцності
нашого зростання і розвитку.

6.Подяки та нагороди:
-отримав лист-подяку від Голови правління ОСББ «Імпульс8» за підтримку та
надання допомоги у його становленні та розвитку;
-також отримав лист-подяку від Голови правління ОСББ «ВЗАЄМОДІЯ» за
підтримку та надання допомоги у його становленні та розвитку;
-отримав Подяку від територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) міста Вінниці.

7.Участь у заходах розвитку бізнесу в регіоні та за межами:
-18 лютого зустріли Почесного консула України в Бельгії, представника
Торгово-промислової палати України в Бельгії, засновника Інвестиційноторгового офісу України в Бельгії Кріса Бекерса. Ознайомили його і делегацію
з 30 річною історією ПГ «ViOil», яка є одним з найбільших і найпотужніших
підприємств з переробки олійних культур і виробництва рослинних олій та
жирів в Україні. Провели екскурсію на ПрАТ «Вінницький олійножировий
комбінат». Після дегустації олії Почесний консул висловив своє позитивне
враження щодо масштабу виробництва та професіоналізму наших загальних
зусиль. Також звернули увагу Кріса Бекерса на те, що колектив ПГ «ViOil»
активно бере участь у благодійних проєктах.
Також зустріли учасників шведської бізнес делегації разом з першим
секретарем Посольства Швеції в Україні, заступницею голови місії Loise
Morsing, які також залишили нам свої позитивні відгуки.
Ми пишаємось тим, що продукція ПГ «ViOil» знана у світі та експортується в
більш ніж 60 країн світу;
-21 лютого брав участьу позачерговій 42 сесії обласної Ради.Депутати
розглянули Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької
області на період до 2027 року та план заходів на 2021-2023 роки. Розглянули
також 26 питань;

- 12 березня спільне засідання з Громадською організацією "Вінницький Бізнес
Клуб" мали нагоду провести разом з колегами у Центрі професійно-технічної
освіти №1. Відзначили важливість налагодження співпраці ГО «Вінницький
Бізнес Клуб» з ЦПТО №1, що сприятиме підвищенню мобільності молоді,
активізації зусиль щодо її адаптації на ринку праці, а роботодавцям надасть
змогу задовільнити потребу у кваліфікованих працівниках в майбутньому.
Директор ЦПТО №1 Валерій Дяків (Valeriy Dyakiv) організував оглядову
екскурсію Центром з презентацією роботи Навчального практичного
осередку.Радник міського голови м. Вінниці, почесний голова ГО «Вінницький
Бізнес Клуб» Валерій Коровій звернув увагу на необхідність реформи
професійно-технічної освіти в Україні та її особливості впровадження на
Вінниччині, уточнив проблемні питання Центру, які потребують допомоги у
вирішенні. Голова ГО «Вінницький Бізнес Клуб» Вячеслав Калініченко
розкрив зміст співпраці підприємств ГО із ЦПТУ №1 з метою залучення
фахівців робітничих професій на підприємства регіону. Розповів, які на
сьогодні використовуються шляхи подальшої співпраці в умовах реформи
профтехнічної освіти. Також обговорили особливості впровадження дуального
навчання та шляхи співпраці з підприємствами ГО. Наприкінці відбулося
урочисте підписання договору про соціальне партнерство між Центром
професійно-технічної освіти №1 і ГО «Вінницький Бізнес Клуб», що став
початком подальшої плідної співпраці. Адже конкурентноспроможність будьякої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить
від рівня професійної підготовки кадрів;
-23 вересня спільно з Фондом громади "Подільська громада" провів з
представниками місцевого бізнесу зустріч щодо важливості його участі у
співпраці з громадянським суспільством щодо питань соціальної
відповідальності та розвитку громади;
-12 жовтня брав участь у засіданні Громадської організаціії "Вінницький Бізнес
Клуб" - ця потужна організація об‘єднує різноманітні підприємства Вінничини,
які забезпечують більшу частину промислового виробництва нашого регіону!
Відбулась цікава дискусія про проблеми розвитку промислового зростання
Вінничини і шляхи їх вирішення!
-16 жовтня як результат нашої спільної діяльності для розвитку міста
національним рейтинговим агентством ІВІ-Rating підтверджено кредитний
рейтинг міста Вінниці на рівні uaА з прогнозом «у розвитку» та рейтингу
інвестиційної привабливості на рівні invА+. Такі рівні рейтингів відображають
високу інвестиційну привабливість, спроможністю міста розраховуватися за
своїми зобов'язаннями та високою кредитоспроможністю порівняно з іншими
українськими позичальниками;

-7 грудня брав участь у першому засіданні постійної комісії Вінницької
обласної Ради з питань інвестицій, стратегічного розвитку та місцевого
самоврядування на чолі з головою Владиславом Скальським
Було розглянуто такі питання порядку денного:
1

обласні програми, які підпорядковуються діяльності постійної комісії

2
діючі регуляторні акти віднесені до відання Департмаменту міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку ОДА та пропозиції щодо їх
удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики
3
програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021
рік. Основними цілями програми є:
✔

реалізація державної політики в оборонній та правоохоронній діяльності

✔

захист населення та території області від наслідків надзвичайних ситуацій

✔

забезпечення умов сталого економічного розвитку регіону

✔

розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення

✔

екологічна безпека навколишнього середовища

✔

розвиток громадянського суспільства

Кожен напрям програми також включає в себе аспект подолання негативних
явищ спричинених коронавірусом.
4
план роботи постійної комісії обласної Ради з питань інвестицій,
стратегічного розвитку та місцевого самоврядування на 2021 рік
5

план роботи обласної Ради 8 скликання на 2021 рік.

Плідно працюємо заради розвитку Вінниччини та добробуту мешканців нашого
регіону;
- 9 грудня взяв участь у робочій зустрічі з представниками кластеру
VITAGORA у рамках Проєкту децентралізованого співробітництва міста
Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою. У форматі
відеоконференції говорили на тему створення агрокластера у нашій області.
Метою такої співпраці є підвищення економічних показників та покращення
екологічної ситуації. Такого виду кластери дають можливість створити нові
колаборації, робочі місця та отримувати додану вартість. Цікаво було почути
питання місцевих агропідприємців, яких цікавили технічні аспекти, як-то
фінансування, кількість працівників кластеру, перші проєкти тощо. Бачу у них
зацікавленість до подальшої роботи та створення нових спільних проєктів для
розвитку Вінницької області.Зі свого боку Вінницька обласна Рада готова
допомагати і розвивати такий проєкт. Планується розробити Програму
підтримки агрокластеру у Вінницькій області. Шлях тільки розпочинається і

маємо надію, що саме Вінницька область покаже потужний результат у цій
галузі!;
-9 грудня відбулася зустріч із представниками французької компанії та
першими особами області та міста. Взяв участь у цій зустріч як заступник
голови Вінницької обласної Ради, а також голова Вінницької
облдержадміністрації Сергій Борзов, заступник Вінницького міського голови
Андрій Очеретний. Візит представників компанії BETEN на Вінниччину в
рамках програми децентралізованої співпраці МЗС Франції пов’язаний із
планами реалізації у нашому регіоні кількох проєктів. Один із них - створення
аграрного кластеру, який дасть поштовх для розвитку бізнесу;
-10 грудня брав участь у другому дні зустрічей в рамках Проєкту
децентралізованого співробітництва між Вінницькою областю та Французькою
республікою. Відеоконференція пройшла на тему організації водопостачання
для сільського господарства на рівні області та вирощування органічних
культур. Цей проект підтримується посольством Франції в Україні та МЗС
Франції. Питання вирощування культур, зрошування та меліорації є дуже
актуальними для Вінниці та Вінницької області, яка є прогресивним аграрним
регіоном;
-14 грудня провів робочу зустріч з Вінницька обласна Асоціація органів
місцевого самоврядування.
Підняли питання актуальності конкурсу проєктів розвитку територіальних
громад, який є надважливим для фінансової підтримки для вирішення найбільш
важливих проблем новостворених громад.
Напрацьовуємо нове Положення про конкурс з врахуванням пріоритетних
напрямів для розвитку громад та оновлюємо критерії відбору проєктів
переможців.
Минулого року на конкурс було подано 467 проєктів, з них 188 переможців, які
реалізують свої ідеї на загальну вартість 15 млн.грн.
Вінницька обласна Рада є надійним партнером та підтримкою для розвитку
територіальних громад;
-16 грудня взяв участь у роботі Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування, органу, який об'єднує всіх голів територіальних громад та
керівництво Вінницької обласної Ради, основним завданням якого є
координація зусиль та надання фахової підтримки для розвитку громад.
конкурс проєктів з розвитку територіальних громад з запланованим
бюджетом у розмірі конкурсу 20 млн.грн. у співфінансування разом з
територіальними громадами
Оновлені напрями конкурсу:
підтримка людей з інвалідністю
відновлення та збереження історико-культурної, духовної спадщини

розвиток спортивної та туристичної інфраструктури
модернізація мереж вуличного освітлення
розбудова інфраструктури із забезпеченням функціонування Центрів безпеки
(пожежно-рятувальні підрозділи, пункти громадської безпеки)
розбудова Центрів надання адміністративних послуг
здійснення належного матеріально-технічного оснащення закладів охорони
здоров’я (первинний та вторинний рівень) задля забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення області
Від кожної територіальної громади може подаватися шість проєктів, з них 2
проєкти можуть бути переможцями конкурсу
регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва на
2021-2027 роки, конкурс стартапів, на який в програмі закладено 2.500.000 грн.
програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки,
підтримка розвитку сільського зеленого та агротуризму
створення Геоінформаційної системи для територіальних громад, яка
дозволить аналізувати ефективність використання земельних ресурсів, якісно
систематизувати наявну земельно-кадастрову інформацію та стати основою
генеральних планів територіальних громад
розробка пілотних інвестиційних паспортів громад - документу, який здатний
зацікавити потенційного інвестора та спонукати його до дії
співпраця з Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого
самоврядування, Агенція регіонального розвитку Вінницької області
міжнародними структурами та фондами
Ми готові надавати всебічний супровід ініціативам територіальних громад. Нам
варто об’єднувати зусилля усіх сторін, адже ми працюємо не по одному, а
спільно
Головна ціль – якісний результат та розвиток територіальних громад
Вінницької області;
-23 грудня разом із Головою Вінницької обласної Ради зустрілись з
Генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Дамяном Цярціньскі.
Обговорювалися питання щодо плідної співпраці з польськими партнерами та
готовність до реалізації спільних проєктів в галузі культури, туризму та освіти.
Акцентував увагу, що Вінниччина зацікавлена в залученні європейських
інвесторів, зокрема потужних виробничих підприємств. Адже для громад – це
робочі місця та розвиток територій. Наша область має чим зацікавити
потенційних інвесторів, а Вінницька обласна Рада наразі працює над
механізмами заохочення європейського бізнесу до співпраці з нашим регіоном.
Дамян Цярціньскі засвідчив повну готовність до співпраці та розповів про вже
реалізовані проєкти громад Вінниччини та польських воєводств;

-23 грудня брав участь у засіданні постійної комісії з питань інвестицій,
стратегічного розвитку та місцевого самоврядування, на якій голова комісії
Владислав Скальський ініціював створення робочої групи для доопрацювання
«Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період
до 2027 року»;
-24 грудня брав участь у позачерговій 3 сесії обласної Ради під головуванням
Вячеслава Соколового.Депутати 63 голосами затвердили низку змін і
доповнень до проєкту рішення «Про обласний бюджет на 2021 рік», які були
погоджені постійною комісією з питань економіки, фінансів та бюджету.
Зокрема, комісія запропонувала встановити, що 15 відсотків обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам використовуються на будівництво,
реконструкцію, ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах на умовах співфінансування з місцевих бюджетів: не менше 15
відсотків від вартості проєкту; не менше 10 відсотків від вартості проєкту, якщо
об’єкт збігається з автомобільною дорогою загального користування місцевого
значення. Депутати 48 голосами підтримали пропозицію Андрія Ковальова про
збільшення відсотків до 20.
Окрім того, перелік об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах області виносяться на розгляд
та погоджуються з постійною комісією обласної Ради з питань будівництва,
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.
До проєкту рішення обласного бюджету постійною комісією внесені зміни –
направлені кошти в сумі 20 млн грн для проведення Конкурсу проєктів
розвитку територіальних громад Вінницької області. Також депутати
підтримали пропозицію про передбачення 5 млн грн для надання
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування.
-під час засідання позачергової 3 сесії обласної Ради 8 скликання підтримав
проєкт рішення «Про Програму економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2021 рік».
Основна мета прийнятої програми полягає у забезпеченні сталого розвитку
соціально-економічного потенціалу області шляхом підвищення
конкурентоспроможності економіки регіону, посилення інвестиційної та
інноваційної привабливості, модернізації соціальної сфери, створення
сприятливих умов для розвитку самодостатнього місцевого самоврядування
задля покращення рівня добробуту та соціальної захищеності населення.

