
Хребтій Ярослав Віталійович вперше був обраний депутатом Вінницької 

обласної Ради 7 скликання у 2015 році.  

Ярослав Віталійович був обраний головою постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення Вінницької обласної Ради 7 

скликання. У 2017 році був обраний до складу госпітальної ради Південного 

госпітального округу. У 2018 році був обраний заступником голови госпітальної ради 

південного госпітального округу. В 2019 році виступив з ініціативою до голови 

Вінницької обласної державної адміністрації щодо включення мене та членів постійної 

комісії з охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення до складу 

госпітальної ради Вінницької області. У 2020 році Хребтій Ярослав Віталійович взяв 

участь у чергових місцевих виборах, де отримав довіру майже 3800 виборців на окрузі, 

ставши депутатом Вінницької обласної Ради 8 скликання та заступником голови 

постійної комісії з охорони здоров’я, соціального захисту та ветеранів Вінницької 

обласної Ради 8 скликання.  

 Протягом звітного періоду я продовжував свою депутатську діяльність, 

активно долучався до вирішення нагальних проблем жителів мого округу,  брав участь 

у вирішенні питань розвитку Вінниччини в цілому та медичної галузі зокрема. У 

звітному періоді знаходився у постійній комунікації з представниками громад мого 

виборчого округу. Я був присутнім на усіх 5 пленарних засіданнях на сесіях 

Вінницької обласної Ради 7 скликання у 2020 році та 8 сесій Вінницької обласної Ради 

8 скликання у 2020-2021 роках. Неодноразово виступав на сесіях обласної Ради, 

вносив пропозиції, поправки до проєктів рішень, брав участь у роботі різноманітних 

комісій та робочих груп. Мною було зареєстровано проєкт рішення стосовно 

звернення до Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради 

України щодо визнання галузі охорони здоров’я пріоритетом державної політики та 

збільшення фінансування до 5 % ВВП.  Мною неодноразово проводилися особисті 

прийоми громадян, на яких вирішував проблемні питання жителів громад. У зв’язку із 

пандемією коронавірусу у 2020 році – більшість проблемних питань вирішувались в 

телефонному режимі дистанційно. Я активно долучався до вирішення питань з 

наданням медичної допомоги хворим на коронавірус на моєму окрузі, комунікував з 

лікарями центрів первинної медико-санітарної допомоги мого округу, сприяв переводу 



пацієнтів з коронавірусом з мого округу за показами до Тульчинської ОЛІЛ та 

профільних медичних закладів міста Вінниці. Завдяки вчасному реагуванню на 

ситуацію вдалось врятувати не одне людське життя. Протягом періоду пандемії я 

активно комунікував з місцевою владою щодо введення карантинних обмежень та 

контролю за їх виконанням, постійно інформував місцеву владу щодо епідеміологічної 

ситуації по Вінницькій області. Як голова постійної комісії з питань охорони здоров’я 

у березні 2020 року ініціював засідання, на якому Департамент охорони здоров’я 

Вінницької ОДА прозвітував про епідеміологічну ситуацію у Вінницькій області щодо 

пандемії коронавірусу та було обговорено першочергові кроки для стабілізації ситуації 

з пандемією коронавірусу у Вінницькій області. Протягом 2020 року як депутат 

Вінницької обласної Ради та голова профільної комісії активно підтримував усі 

проєкти рішень щодо боротьби з пандемією коронавірусу у Вінницькій області, в тому 

числі і виділення коштів з обласного бюджету для подолання наслідків пандемії 

коронавірусу. У 2021 році мене було обрано головою моніторингової групи щодо 

забезпеченості лікувальних закладів Вінницької області, що надають допомогу хворим 

на коронавірус, киснем. Протягом роботи налагодив активну комунікацію з 

керівниками лікувальних закладів та Департаментом охорони здоров’я Вінницької 

ОДА, в швидкому режимі допомагав у вирішенні проблемних поточних  питань щодо 

забезпеченості киснем лікувальних закладів. Також проводив комунікацію з головами 

ОТГ щодо необхідності придбання кисневих станцій для лікувальних закладів їх 

громад. Про роботу групи прозвітував на засіданні постійної комісії з охорони 

здоров’я, соціального захисту та ветеранів. 

Протягом року я особисто прозвітував перед своїми виборцями за попередній 

рік своєї роботи та усю попередню каденцію. Звіт за мою роботу був опублікований на 

сайті Вінницької обласної Ради, де його можна переглянути, як і звіти за попередні 

роки(2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Також звіт про мою депутатську діяльність був 

опублікований у районній газеті “Тульчинський край”. Я планую проведення 

подібного звіту особисто в громадах мого округу за наступний рік депутатської 

діяльності. Вся моя робота також висвітлюється на моїй особистій сторінці у мережі 

Фейсбук https://www.facebook.com/yaroslav.khrebtiy.  
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За звітній період постійно вирішував проблеми жителів мого округу. Протягом 

року мною було прийнято більше 300 громадян, надано допомогу 87 жителям мого 

округу, на суму близько 138 тисяч гривень. Більшість звернень стосувалась проблем зі 

здоров’ям. Я завжди намагався максимально  допомогти людям у вирішенні їхніх 

проблем. Мною було активно підтримано рішення Вінницької обласної Ради 7 

скликання та 8 скликання згідно якого збережено депутатський фонд у обласному 

бюджеті на 2020 та 2021 роки для надання допомоги виборцям. Також завдяки 

тдепутатському корпусу 8 скликання Вінницької обласної Ради вдалось зберегти фонд 

обласного конкурсу для територіальних громад Вінницької області на 2021 рік. 

У разі звернень голів селищних рад я активно допомагаю їм у вирішенні 

проблемних питань громад. На своєму рівні контролюю виконання звернень від 

громад мого округу на рівні департаментів та управлінь Вінницької обласної 

державної адміністрації. Мною продовжується робота щодо контролю за виділенням 

коштів на реконструкцію Шпиківської поліклініки під дитячий садочок. Задоволений 

тим, що спільними зусиллями вдалось добитися виділення на 2020 рік в рамках  

Державного фонду регіонального розвитку на зазначений проєкт майже 8 мільйонів 

гривень. На сьогоднішній день проект знаходиться на фінальній стадії, завершено 

будівельну частину, я особисто долучився до допомоги в підключенні даного дитячого 

садочку до мережі електропостачання. Сподіваюсь, що у 2021 році цей заклад зможе 

прийняти перших діток Шпиківської громади у своїх стінах. Я особисто контролював 

хід ямкових ремонтних робіт на дорозі Печера-Шпиків, та Шпиків-Тиврів в ділянці 

Шпиківської ОТГ. Також брав активну участь у контролі за проведенням робіт щодо 

капітального ремонту ділянки дороги Тульчин-Шпиків в районі села Торків, особисто 

комунікував з головою служби автомобільних доріг у Вінницькій області щодо цього 

питання. На сьогоднішній день ремонт ділянки Торків-Тульчин фактично завершено, 

завдяки чому для жителів громад округу суттєво покращено сполучення між 

Шпиковом та Тульчином. Також активно підтримував ремонт дороги по вулиці 

Стоянське шосе смт. Шпиків, з приводу чого піднімав питання під час сесій 

Вінницької обласної Ради. На даний час намагаюсь допомогти у будівництві тротуарів 

на цій вулиці, з приводу чого мав особисту зустріч з головою служби автомобільних 

доріг у Вінницькій області, на якій визначено шляхи для її вирішення. Також вирішив 



питання щодо потреби 30-метрової автовишки для зрізання аварійних дерев на 

території Рахнянсько-Лісового начально-виховного комплексу. 

У 2020 році у Шпиківський центр первинної медико-санітарної допомоги та 

Печерську амбулаторію сімейної медицини було передано нові автомобілі Renault 

Duster, які надані за програмою фінансування з державного бюджету при 

співфінансуванні місцевих бюджетів, яка запроваджена з 2018 року. Як голова 

постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 

населення Вінницької обласної Ради активно підтримував зазначену програму та 

розподіл автомобілів у села мого округу. 

Як заступник голови госпітальної ради Південного госпітального округу я 

активно підтримував Тульчинську районну лікарню та стояв на позиціях, що лікарня 

має стати центром госпітального округу. Цю позицію доносив і як голова комісії з 

охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення Вінницької обласної 

Ради до керівництва області. Результатом стало надання Тульчинській районній 

лікарні статусу Окружної лікарні інтенсивного лікування І рівня та включенням її у 

всеукраїнський перелік опорних лікарень. Це дасть змогу підвищити рівень надання 

медичної допомоги жителям Тульчинського району. Завдяки цьому рішенню лікарня 

увійшла у програму будівництва відділень екстреної медичної допомоги, завдяки чому 

добудовується приймальне відділення та отримано новий спіральний комп’ютерний 

томограф для Тульчинської ОЛІЛ. Активно долучаюсь до питань покращення надання 

медичної допомоги у Тульчинській ОЛІЛ, з приводу чого маю постійну активну 

комунікацію з головою Тульчинської ОТГ. 

Також постійно підтримував Тульчин у прагненні стати центром 

новоутвореного району. В підсумку завдяки спільній роботі вдалося зберегти 

Тульчинський укрупнений район з центром у місті Тульчин, куди увійшли колишні 

Томашпільський, Тульчинський, Крижопільський та Піщанський райони, що 

сприятиме більш активному розвитку Тульчинщини. 

Як голова комісії я входив в конкурсну раду Обласного конкурсу проєктів 

розвитку територіальних громад, в підсумку якого з Тульчинського району 



переможцями визнано 14 проєктів, з них 3 по Тульчинській ОТГ та 2 по Шпиківській 

ОТГ.  

Перемогли наступні проєкти:  

1."Модернізація вуличного освітлення в с. Заозерне" с.Заозерне 70000грн. 

2."Збережемо здоров'я для майбутнього наших дітей"с.Кинашів 100000грн. 

3.Створення культурно - спортивного центру с.Крищинці 100000грн. 

4.Нове будівництво мереж вуличного освітлення с.Маяки 83000грн. 

5."Сучасна українська школа-заклад світла і тепла" с.Печера 43500грн. 

6.Спортивно-ігровий майданчик задля здорового та активного дитинства 

смт.Кирнасівка 40000грн. 

7.Розквітай садок дитячий с.Клебань 53559грн. 

8.Подбаємо про освітлення  вулиць села- забезпечимо безпечність громади 

с.Білоусівка 35000грн. 

9.Збережемо культуру- збережемо село. с.Шура-Копіївська 35000грн. 

По Тульчинській ОТГ: 

1. Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення с. Суворовське 71839грн.  

2. Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення с. Суворовське 93068грн. 

3. Комплексний підхід до енергоефективності в Тульчинській міській ОТГ 

Тульчин 22555,59грн. 

По Шпиківській ОТГ:  

1. Здорові діти - успішна країна.(Спортивний майданчик для учнів 

Шпиківського опорного навчального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів). 

смт. Шпиків 160000грн. 

2. Реконструкція паркової зони із встановленням пам’ятного знаку "Героям 

Небесної Сотні" смт. Шпиків 27814,68грн. 

Загалом проєкти Тульчинського району отримали фінансування на суму 

близько 1 млн.грн. Я активно відстоював інтереси жителів мого округу і стояв на 

позиціях підтримки проєктів громад сіл.  

Протягом року я активно долучався до різноманітних заходів у селах мого 

округу. Так, був присутнім на заходах з нагоди Дня пам’яті та примирення (9 травня), 

свята Покрови,  у смт. Шпиків. З Днем села привітав жителів  сіл Печера та Юрківка.  

Взяв участь у патріотичному велопробігу, який відбувся у травні 2021 року у 



Шпиківській ОТГ. Я особисто підтримував розвиток стрілецького лучного клубу 

Шпиківської ОТГ, допомагав у закупці стріл особистими коштами. У 2020 році 

підтримав гуманітарною допомогою у вигляді піц багатодітні родини Шпиківської 

ОТГ, сіл Рахни-Лісові, Печера, Даньківка, Петрашівка, Копіівка. Допомогу отримали 

близько 80 родин. 

Протягом 2020 року проводив огляди пацієнтів мого округу як судинний 

хірург, також за моєї ініціативи Шпиківську ОТГ відвідали кардіологи та 

проконсультували пацієнтів. Планую продовжувати дану роботу і у майбутньому. 

Активно сприяю розвитку системи телемедицини з метою наближення 

високоспеціалізованої консультативної допомоги до сільських жителів Вінницької 

області. 

За моєї ініціативи у 2020 році відбулось навчання основам невідкладної 

медичної допомоги в громадах Шпикова та Рахнів Лісових за участю інструкторів 

Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

Протягом року брав участь у роботі колегій Департаменту охорони здоров’я 

Вінницької ОДА, колегії Департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА, 

відвідав круглий стіл щодо проблем розвитку системи трансплантації, що проходив у 

Верховній Раді України, брав участь у річній підсумковій колегії Міністерства 

охорони здоров’я України, де активно ставив питання керівництву щодо проблемних 

питань реформування галузі. Я завжди відгукувався на запрошення громадських 

організацій щодо участь у роботі круглих столів, конференцій та форумів. В своїй 

роботі послідовно відстоював інтереси жителів Вінницької області, був принциповим 

та безкомпромісним у винесенні рішень. 

Як голова комісії особисто ініціював нараду щодо розвитку системи 

трансплантації у Вінницькій області за участі радника Міністра охорони здоровя 

України Дмитра Коваля, на якій було обговорено першочергові кроки для запуску 

системи трансплантації у Вінницькій області. Я активно підтримую розвиток 

трансплантації на Вінниччині, в тому числі і входження Вінницької обласної клінічної 

лікарні ім. М.І.Пирогова у пілотний проєкт Кабінету Міністрів України щодо розвитку 

трансплантації. Я особисто вніс пропозицію щодо визначення розвитку системи 



трансплантації як один із пріоритетів у програму соціально-економічного розвитку 

Вінниччини на 2021 рік, що було підтримано більшістю депутатського корпусу. 

Під моїм головуванням відбулося 40 засідань постійної комісії Вінницької 

обласної Ради 7 скликання з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 

зайнятості населення, на яких було розглянуто 503 питання. У звітному періоді 

відбулося 4 засідання, на яких було розглянуто 94 питання. Так, комісія підтримала 

виділення коштів на програму “Майбутнє Вінниччини – в збереженні здоровя 

громадян на 2016-2020 роки”. За 2019 рік було виділено близько 85 мільйонів гривень 

на виконання програми. Члени комісії одноголосно підтримали виділення 11,5 

мільйонів гривень з обласного бюджету на 2019 рік на обласну програму боротьби з 

онкологічними захворюваннями. Завдяки цьому перша хіміотерапія для більшості 

онкологічних хворих Вінницької області, в тому числі і жителів мого округу, була 

безкоштовною. Я відстоював активну позицію щодо пріоритетності галузі охорони 

здоров’я у Вінницькій області. Взагалі, бюджет галузі охорони здоров’я Вінницької 

області у 2019 році склав 1 538 760 537 грн. Це дало змогу фонд оплати праці 

медичних працівників збільшити на 25,4% в порівнянні з 2018 роком.  

Під час пандемії корона вірусу активно долучився до боротьби з цією хворобою 

на Вінниччині. Як голова комісії з охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 

населення Вінницької обласної Ради на засіданні комісії заслухав звіт Департаменту 

охорони здоров’я Вінницької ОДА щодо протиепідемічних заходів у Вінницькій 

області, підтримав усі рішення щодо виділення коштів з обласного бюджету на 

протидію пандемії. Активно проводив роз’яснювальну роботу з населенням мого 

округу щодо хвороби коронавірус, надав відповідну інформацію у пресі з питань 

пандемії, особливості розповсюдження хвороби. Також надав допомогу медичним 

працівникам населених пунктів мого округу у вигляді засобів захисту, антисептиків, 

дезрозчинів та медикаментів. 

У 2020 році за моєї ініціативи та підтримки меценату до Вінницькоі ЦРЛ був 

куплений та переданий новий наркозно-дихальний апарат експертного класу. 

Важливо, що даний апарат був переданий до Вінницькоі ЦРЛ, яка надає допомогу 

хворим з хірургічною, терапевтичною та іншими патологіями, що інфіковані на 

COVID-19, з усієї Вінницької області, в тому числі і мого округу. 



У 2020 році спільно з Благодійним фондом Вінниця - комфортне та безпечне 

місто підтримав медичні заклади(лікарню ім.М.І.Пирогова та пологовий будинок № 2 

м.Вінниці), лікарів та пацієнтів гуманітарною допомогою від німецьких партнерів.  

У 2020 році з нагоди Дня медичного працівника привітав колег-медиків з мого 

округу в м.Тульчин, смт.Шпиків, селах Крищинці, Печера та Рахни-Лісові й вручив 

грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради, 

якими за моїм поданням як голови комісії були нагороджені медичні працівники мого 

округу. 

Я активно та послідовно підтримував завершення будівництва хірургічного 

корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Результатом роботи 

став початок роботи хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні. Як 

заступник з організації хірургічної допомоги Вінницької обласної клінічної лікарні 

брав безпосередню участь у налагодженні роботи хірургічних центрів 

(високоспеціалізований центр високотехнологічної та мініінвазивної хірургії, 

високоспеціалізований центр травматології та ортопедії, високоспеціалізований центр 

урології, високоспеціалізований клінічний центр серцево-судинної та 

рентгенендоваскулярної  хірургії). На сьогоднішній день виконано більше 17 000 

оперативних втручань з використанням найсучасніших мінінвазивних технологій в 

хірургії. Великим досягненням стало впровадження кардіохірургічних оперативних 

втручань вперше в історії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. 

Протягом 2020 року вперше у Вінницькій області виконано два оперативних 

втручання ендопротезування грудної аорти з використанням мініінвазивних 

технологій та протезування висхідного відділу аорти у пацієнта з розривом висхідного 

відділу аорти, протягом якого пацієнт майже 30 хвилин знаходився з зупиненим 

серцем та апаратом штучного кровообігу охолодженим до 22 градусів. 

Я ініціював та розробив проєкт рішення, що було підтримане членами постійної 

комісії з охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення та винесено на 

сесію Вінницької обласної Ради, яке стосується звернення до Президента України, 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно проблем 

фінансування медичної галузі. 



Мною було ініційовано зміни до програми соціально-економічного розвитку 

Вінницької області на 2021рік, де запропонував визначити одним із пріоритетів галузі 

охорони здоровя розвиток мережі доріг до опорних закладів охорони здоровя. Я був 

ініціатором у формуванні  пріоритету у програмі соціально-економічного розвитку 

області стосовно забезпечення житлом медичних працівників, що працюють у 

сільській місцевості. Як результат – у трьох  районах області за рахунок обласного 

фонду сприяння інвестиціям та будівництву було побудовано будинки, в яких 

виділено квартири для забезпечення житлом медичних працівників. Зазначена 

програма програма працює і далі. Ці ініціативи були підтримані більшістю 

депутатського корпусу. 

Я активно працюю в інформаційному просторі для комунікації з жителями 

Вінницької області, де намагаюсь вносити ясність у незрозумілі питання життя 

Вінниччини, зокрема в галузі охорони здоров’я, роз’яснюю проблемні питання 

реформування медичної галузі. Так, я неодноразово брав участь у записі телевізійних 

програм, прямих ефірах на радіо та телебаченні, де в прямому ефірі відповідав на 

питання радіослухачів та телеглядачів.  

Я активно підтримую Шпиківську ОТГ у її розвитку та покращення рівня життя 

жителів Шпиківської ОТГ. Я активно підтримував прийняття стратегії 2030 розвитку 

Шпиківської ОТГ. 

Я активно долучився до роботи фонду Стоп-вірус, який був ініційований 

Гройсманом Володимиром Борисовичем та Моргуновим Сергієм Анатолійовичем. 

Так, я особисто передавав пакунки пацієнта для допомоги хворим на коронавірус до 

Тульчинської ОЛІЛ та Томашпільської  ЦРЛ. 

Щодо громадської діяльності, то я є членом президії Асоціації флебологів, 

судинних та ендоваскулярних хірургів України. Я активно підтримую розвиток 

судинної хірургії України та Вінницької області зокрема. Завдяки впровадженню 

найсучасніших ендоваскулярних втручань Вінницька обласна клінічна лікарня ім. 

М.І.Пирогова утримує перше місце в Україні серед обласних лікарень за кількістю 

мініінвазивних оперативних втручань на периферичних судинах. Результати нашої 



роботи я доповів на онлайн Європейських конгресах Міжнародного союзу ангіологів у 

Римі та Чарінг-крос у Лондоні. 

Таким чином, протягом 2020-2021 років, я продовжував виконувати усі пункти 

своєї передвиборчої програми, активно долучався до вирішення нагальних проблем 

жителів мого округу та Вінницької області у цілому, сприяв розвитку Вінниччини та 

підвищення  рівня життя жителів нашої області. Як голова постійної  комісії з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення я займав принципову 

позицію щодо подальшого розвитку та позитивних змін в медицині Вінницької 

області. Як депутат Вінницької обласної Ради 8 скликання й надалі планую не 

зупинятись на досягнутому та активно брати участь у підвищенні стандартів життя 

жителів Вінниччини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 







































 

 

 

 

 


