
Звіт 

Депутата Вінницької обласної 

Ради 8 скликання 

КІСТІОНА ВОЛОДИМИРА 

ЄВСЕВІЙОВИЧА 
Моя діяльність, як депутата 

Вінницької обласної Ради спрямована на 

захист інтересів громади, виконання 

доручень виборців у межах моїх 

депутатських повноважень, наданих 

чинним законодавством України. 

Я обраний депутатом від 

політичної партії «УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» по 5 територіальному виборчому округу частина 

Могилів-Подільського району (Яришівська територіальна громада, Могилів-

Подільська територіальна громада, Ямпільська територіальна громада). 

20 листопада 2020 рокупід час 1 сесії 8 скликання рішенням № 5 мене обрано 

першим заступником голови обласної Ради. Відповідно до моїх повноважень я 

організовую і забезпечую реалізацію повноважень обласної Ради: 

- з питань обласного бюджету, координації роботи щодо затвердженнята 

виконання обласних програм у сфері соціально-економічного розвиткуобласті; 

- у галузі житлово-комунального господарства, енергозбереження; 

- розвитку транспорту та іншої інфраструктури області, будівництва; 

- у сфері надрокористування; 

- з питань управління об’єктами спільної комунальної 

власностітериторіальних громад області. 

Відповідно до своїх повноважень здійснюю координацію роботи таких 

управлінь виконавчого апарату обласної Ради: 

- управління з питань економіки, фінансівта бюджету; 

- управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва, 

інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату обласної Ради. 

Також координую роботу  

- управління спільної комунальної власності територіальних громад 

Вінницької області; 

- управління внутрішнього аудиту. 

Управління внутрішнього аудиту, яке створено в восьмому скликанні і є 

самостійним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної Ради та діє на 

підставі розробленого Положення.Станом на 24 грудня 2021 року проведено 8 

планових та один позаплановий аудит, за результатами яких надано понад 50 

пропозицій на адреси керівників об’єктів аудиту та управління спільної 

комунальної власності територіальних громад Вінницької області.Аудитами 

зафіксовано відсутність дієвого зовнішнього та внутрішнього контролю за 

фінансово-господарською діяльністю об’єктів аудиту, неякісне виконання 

керівниками (відповідними уповноваженими особами) визначених актами 

законодавства, Статутами та контрактами обов’язків, не проведення моніторингу, 

як за процесами, прийняття так і виконання рішень обласної Ради та розпоряджень 

голови обласної Ради. Виявлення цих недоліків надає можливість керівництву 



обласної Ради приймати правильні управлінські рішення, які забезпечать 

ефективність роботи різногалузевих підприємств комунальної власності обласної 

Ради. 

Управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва, 

інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату обласної Ради супроводжує роботу 

постійної комісії обласної Ради з питаньбудівництва, комунального майна, 

транспорту та розвитку інфраструктури, а управління з питань економіки, 

фінансівта бюджетуРади супроводжує роботу постійної комісії обласної Радиз 

питань економіки, фінансів і бюджету. 

Я завжди беру участь в засіданнях постійних комісій Вінницької обласної 

Ради. 

Засідання комісій відбуваються планово 

двічі на місяць, проте через значний обсяг 

питань, проводяться додатково позапланові 

засідання. 

Зокрема, з 29 засідань постійної комісії 

обласної Ради з питань будівництва, 

комунального майна, транспорту та 

розвитку інфраструктури брав участь у 24 

засіданнях під час яких розглянуто 442 

питання. 

Я очолив робочу групу з напрацювання пропозицій до проєкту рішення 

«Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ та організацій 

– об’єктів спільної власності територіальних громад області, управління якими 

здійснює обласна Рада» з метою підвищення ефективності діяльності керівників 

підприємств, установ та організацій – об’єктів спільної власності територіальних 

громад області, управління якими здійснює обласна Рада, здійснення контролю за 

виконанням ними посадових обов'язків та нормативно-правових актів. В рамках 

робочої групи працювали три підгрупи за 

напрямами: комунальна власність, охорона здоров’я 

та гуманітарна політика. Остання підгрупа, в свою 

чергу, була поділена на чотири галузі: освіта, 

культура, спорт і соцзахист. За результатами 

роботинапрацьовано нове Положення про порядок 

проведення оцінки діяльності керівників 

підприємств, установ, закладів та організацій – 

об’єктів спільної власності територіальних громад 

Вінницької області, управління якими здійснює обласна Рада. 

Спільно з колегами ми розробили та 

затвердили на сесії рішення «Про оренду майна, 

що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області». Із 1 лютого 2020 набув 

чинності Закон України «Про оренду державного і 

комунального майна». Водночас на рівні області 

протягом 2000-2020 років було ухвалено 11 

рішень, які регламентують діяльність орендних 



відносин. Відповідно виникла потреба в оновленні та впорядкуванні цих 

документів, їх уніфікації та приведення до єдиного порядку. Новим порядком 

оренди майна визначені механізми та процедури підготовки документів для оренди 

майна. 

Майже на кожному засіданні постійної комісії обласної Ради з питань 

економіки, фінансів і бюджетурозглядаються питання щодо внесення змін до 

обласного бюджету, терміновість і необхідність, яких виникає в процесі 

життєдіяльності області, задля оперативного вирішення питань фінансування 

видатків для лікування хворих на діабет,на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян тощо. 

Впродовж звітного періоду проведено 33 засідання комісії, під час яких 

було розглянуто 341 питання. 

На сьогоднішній день, в умовах обмеженості бюджетних коштів, мною 

приділяється особлива увага питанням бюджету, аналізується кожна виділена 

гривня, оскільки відсутність у достатній мірі фінансових ресурсів не має впливати 

на обсягта якість надання послуг закладами соціально-культурної сфери жителям 

Вінницької області.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожній програмі приділена належна увага та здійснено детальний аналіз, 

адже вони мають значення при вирішенні важливих суспільних питань області. 

 
 

 

Розглянув та підтримав 19 програм на  

2021-2025 та 2027 роки, які направленні на: 

 



Розроблено та внесено на розгляд 

сесії проєкт рішення обласної Ради 

«Про складання, затвердження та 

контроль за виконанням фінансових 

планів комунальних підприємств та 

комунальних некомерційних 

підприємств закладів охорони 

здоров’я» (у новій редакції), яким 

унормовано терміни подання, 

затвердження, звітності фінансових 

планів. Відповідно це підвищує 

контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств спільної 

комунальної власності, посилює відповідальність їх керівників за ефективним та 

раціональним використаннямкоштів, стимулює підприємства в особі їх керівників 

до пошуку шляхів забезпечення прибуткової діяльності підприємств та збільшення  

чистого фінансового результату (прибутку). 

Сьогодні обласна Рада надолужує втрачений час та затверджує основні 

фінансові документи медичних підприємств задля їх подальшого функціонування 

відповідно до вимог чинного законодавства, а таких закладів у нас 34.Також 

розглядає, затверджує основні фінансові документи 39 комунальних підприємств, 

які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області.  

На засіданнях бюджетної комісії при розгляді фінансових планів підприємств 

охорони здоров’я, керівники доповідають про низку проблемних питань всвоїй 

господарській діяльності, оскільки ще у 2019 році всі ці заклади мали статус 

бюджетних установ, а сьогодні це суб’єкти господарювання, які ведуть самостійну 

фінансову політику. 

Тому обласна Рада приймає виважені рішення та спрямовує бюджетні кошти 

обласного бюджету на фінансову підтримку закладів охорони здоров’я задля 

збереження надання тих послуг, які на сьогоднішній день є актуальними та 

необхідними в умовах пандемії та налагодження роботи підприємств з НСЗУ. 

 

Для розгляду питань, що 

потребували попереднього 

вивчення, ініціював створення 

робочих груп. Відповідно до 

розпоряджень голови обласної 

Ради, такими робочими групами 

з числа депутатів, проводиться 

активна робота по вивченню 

діяльності окремих 

підприємств, за результатами 

якої буде прийнято відповідне 

рішення. 

 

 

 



Спільно з колегами сприяв розробленню 

та прийняттю бюджетного регламенту 

Вінницької обласної Ради. Це питання є 

важливим, оскільки даним нормативним 

актом визначається послідовність 

організаційно-процедурних етапів, 

пов’язаних із бюджетним процесом. Він 

чітко врегульовує взаємодію всіх 

учасників бюджетного процесу, органів 

місцевого самоврядування та 

громадськості. Систематизація 

бюджетного процесу в одному документі 

дозволяє зафіксувати його стадії, основні завдання учасників, виконавців та 

граничні терміни проходження кожного етапу. 

Головна перевага прийняття 

бюджетного регламенту – 

прозорість, відкритість та 

зрозумілість бюджетного процесу 

для кожного громадянина.   

На позачерговій 3 сесії 

обласної Ради 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. 

Внесено пропозицію до проєкту обласного бюджету щодо збільшення 

виділення коштів з дорожнього фонду на капітальний ремонт і реконструкцію 

комунальних доріг. Ці видатки у бюджеті-2020 були закладені на рівні 5%, на 2021 

рік їх зафіксовано на рівні – 20%, також одночасно зменшено обсяг 

співфінансування з бюджетів громад із 50% до 10-15%. Саме така формула 

допомогає нам розширити мережу доріг з таким навантаженням на бюджети 

громад, які вони можуть подужати. 

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. 

З метою підготовки до якісного розгляду проекту обласного бюджету на 2022 

рік, зокрема щодо планування видатків на оплату комунальних послуг 

енергоносіїв, сформовано та упорядковано базу даних про обсяги та вартість 

споживання паливно-енергетичних ресурсів,а також комунальних послуг 

підприємствами, установами та організаціями, що є об’єктами права спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області. 

 



Проведені зустрічі 
1. 18.11.2021. Зустріч з президентом французької компанії BETEN International 

Жаном Рош, у рамках підписаного у жовтні 2021 року меморандуму щодо 

співпраці з «Вінницяоблводоканалом» в рамках Водного проекту та Проектів 

децентралізованої співпраці для проведення домовленостей щодо технічної 

експертизи задля покращення системи питного водопостачання i 

водовідведення у Вінниці  

2. 12.11.2021 ZOOM зустріч з представниками компанії BETEN International 

3. 08.10.2021 Зустріч із засновником нідерландської компанії Imants паном 

Феліксом Петерсом і менеджером фірми BAUER Group Polska паном 

Володимиром Лущиком. 

4. 28.09.2021 Зустріч з президентом компанії BETEN International Жаном 

Рошем. Обговорили дорожню карту Проєкту децентралізованого 

співробітництва МЗС Франції, який впроваджується на Вінниччині. 

 
5. 13.08.2021 Зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Республіки 

Узбекистан в Україні Алішером Курмановим. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054660720641&__cft__%5b0%5d=AZXYL0tCZRdzYEsyAwKbQzw3snZDAbPt88guLCIv36WJ7j_YjgKwd_OMsbxHdKQ0DMtYukunTEWyY7BKPNgEIhx7KTiXhKH3SAU-GxtllFGdRTtEWxDDEl_66Y4PrRkzwClDIToXJdjyv5P4JcFUfVcOX9Naf2y_8wGo_3S_60kGSKc3O0KoR7lDg1trj_00EuA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vinvodokanal/?__cft__%5b0%5d=AZXYL0tCZRdzYEsyAwKbQzw3snZDAbPt88guLCIv36WJ7j_YjgKwd_OMsbxHdKQ0DMtYukunTEWyY7BKPNgEIhx7KTiXhKH3SAU-GxtllFGdRTtEWxDDEl_66Y4PrRkzwClDIToXJdjyv5P4JcFUfVcOX9Naf2y_8wGo_3S_60kGSKc3O0KoR7lDg1trj_00EuA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054660720641&__cft__%5b0%5d=AZURxwfVytFXAfyQKERgBRCX4E106JSFdMmHBcub5R6Oa_ENHZJ7fWNXz2w7QfxBpW1k6v2kb6y5QL-88YPyXMJ6-Kk5uTvbW1Oa2sT6_sUrwzwdvhxwrIeSumtTa8JkcwJxeMQApAk90A19Rjf17o5E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054660720641&__cft__%5b0%5d=AZURxwfVytFXAfyQKERgBRCX4E106JSFdMmHBcub5R6Oa_ENHZJ7fWNXz2w7QfxBpW1k6v2kb6y5QL-88YPyXMJ6-Kk5uTvbW1Oa2sT6_sUrwzwdvhxwrIeSumtTa8JkcwJxeMQApAk90A19Rjf17o5E&__tn__=-%5dK-R


6. 08.09.2021 Зустріч із засновником компанії Imants (Нідерланди) Феліксом 

Петерсом і менеджером фірми BAUER Group Polska Spzoo Володимиром 

Лущиком щодо можливості співробітництва впровадження інноваційних 

технологій для розвитку агропромислового комплексу на Вінниччини 

7.  08.07.2021 Зустріч із виконавчим директором Міжнародної асоціації 

управління містами/округами - ICMA Пітером Агом та головою Секретаріату 

Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування Віктором 

Вікалюком з метою налагодження співпраці та спільних ініціатив і проєктів. 

Зокрема і щодо сучасних рішень у сфері міського управління за пропозицією 

від партнерів ІСМА.  

8. 23.03.2021 Зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки 

Молдова в Україні Русланом Болбочаном та Почесним Консулом Республіки 

Молдова у місті Вінниця Михайлом Куницьким. 

 

Участь у прямих ефірах

 
1. 17.03.2021 Участь у програмі «Політична думка» ТРК «Вінниччина». 

2. 26.03.2021 Участь програмі «На часі» телеканалу ВІТА 

3. 01.04.2021 Прямий ефір на радіо «Місто над Бугом». 

4. 20.04.2021 Участь програмі «На часі» телеканалу ВІТА. 

5. 18.05.2021 Прямий ефір на радіо «Місто над Бугом». 

6. 21.05.2021 Прямий ефір на радіо «Місто над Бугом». 

7. 01.06.2021 Прямий ефір на Суспільне Вінниця: Українське радіо у програмі 

«З перших вуст». 

8. 03.08.2021 Прямий ефір на Суспільне Вінниця: Українське радіо у програмі 

«З перших вуст». 

9. 09.08.2021 Ефір програми «На часі» телеканалу ВІТА. 

10.  23.11.2021 Участь в прямому ефірі з Олегом Семком на Радіо Місто над 

Бугом   

11.  01.12.2021. Про міжнародний міст Ямпіль-Косеуць – говорили з 

журналісткою Телеканал ICTV Іриною Шлепніною у випуску новин Факти 

ICTV 

https://www.facebook.com/bauergrouppolska/?__cft__%5b0%5d=AZV_8LhQbqj7m6TzNDtJNeelaIdnoktyy3uyCdpTgQ-TLNEtTOMD1qvvAHSbH_IIPJSypP6blbN-G_MleBvOE3HzdDPhxO-uGfUHhDxK-hE9KGw_U8P_hD1d3z76j5SMbWuk2Q9UWw5_nXhaNTy4BjMOQDs3v6NLbDz4T5aYUULi5EhxnXDSKUVVgF72qjLgxIA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/oleg.semko.3?__cft__%5b0%5d=AZUm17faQbrMBa14S6tYs6XpkgeTCSTV5agmJJlsECAsDMAv5VHX6PVkJChBBm13Vt9KNQCPV5gf1Usm38m5HoojQjVE97sYT-fO-f4cEXrSaXqUGunMGIE6W1Mo3nVb5YauxMwvO21OQKG6oF6pgmezK0NUxD0qkIX8dTCNh4Zz8JR2vTe8RgJw9UtF8Uw_lg8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/radiomistonadbugom/?__cft__%5b0%5d=AZUm17faQbrMBa14S6tYs6XpkgeTCSTV5agmJJlsECAsDMAv5VHX6PVkJChBBm13Vt9KNQCPV5gf1Usm38m5HoojQjVE97sYT-fO-f4cEXrSaXqUGunMGIE6W1Mo3nVb5YauxMwvO21OQKG6oF6pgmezK0NUxD0qkIX8dTCNh4Zz8JR2vTe8RgJw9UtF8Uw_lg8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/radiomistonadbugom/?__cft__%5b0%5d=AZUm17faQbrMBa14S6tYs6XpkgeTCSTV5agmJJlsECAsDMAv5VHX6PVkJChBBm13Vt9KNQCPV5gf1Usm38m5HoojQjVE97sYT-fO-f4cEXrSaXqUGunMGIE6W1Mo3nVb5YauxMwvO21OQKG6oF6pgmezK0NUxD0qkIX8dTCNh4Zz8JR2vTe8RgJw9UtF8Uw_lg8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ICTVchannel/?__cft__%5b0%5d=AZXuBRNASg9_thR8EiqGoGsTsWr7CZnWJVJSdXIyd4miFJ1wM2dLcbQmclmNDZDuKzV-C1_Zx16QNLqOrjQcIs2HU2_Xl_abfbljxkbMkEQoUnpdhHaEE6wIGFmiztChk8veP7f9Y5esFh_4QOE8W_KIpI9_3qC0baQm1OA-tdAijUrwcXbNEn71lqkFbupA04c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Fakty.ICTV/?__cft__%5b0%5d=AZXuBRNASg9_thR8EiqGoGsTsWr7CZnWJVJSdXIyd4miFJ1wM2dLcbQmclmNDZDuKzV-C1_Zx16QNLqOrjQcIs2HU2_Xl_abfbljxkbMkEQoUnpdhHaEE6wIGFmiztChk8veP7f9Y5esFh_4QOE8W_KIpI9_3qC0baQm1OA-tdAijUrwcXbNEn71lqkFbupA04c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Fakty.ICTV/?__cft__%5b0%5d=AZXuBRNASg9_thR8EiqGoGsTsWr7CZnWJVJSdXIyd4miFJ1wM2dLcbQmclmNDZDuKzV-C1_Zx16QNLqOrjQcIs2HU2_Xl_abfbljxkbMkEQoUnpdhHaEE6wIGFmiztChk8veP7f9Y5esFh_4QOE8W_KIpI9_3qC0baQm1OA-tdAijUrwcXbNEn71lqkFbupA04c&__tn__=kK-R


Робочі поїздки 
1. 18.12.2020 Відвідування дитячих 

садочків Ямполя та с.Довжок, КНП 

«Ямпільська центральна районна лікарня». 

2. 28.01.2021 Робоча поїздка до м. 

Ямпіль. 

3. 01.02.2021 Робоча поїздка шляхами 

міжнародного транспортного коридору 

“Київ-Кишинів”. 

4. 16.04.2021 Робоча поїздка до с. 

Мазурівка Чернівецької громади. 

Відвідування дитячого садка та 

ознайомлення з ремонтом дороги по вул. 

Мічуріна.  

 

5. 20.04.2021 Огляд робіт з капітального ремонту мереж водопостачання                 

м. Вінниця. 

 
6. 21.04.2021 Робоча поїздка до м. Ямпіль, висадка дерев у Парку скульптур та 

огляд місцевого пляжу. 

7.  30.04.2021 Робоча поїздка до м. Могилів-Подільський з нагоди вітання 

Могилів-Подільському прикордонного загону.  

8. 19.05.2021 Розширене засідання Координаційної ради з питань місцевого 

самоврядування при голові обласної Ради «Про стан забезпечення населення 



територіальних громад області якісною питною водою та послугами з 

водопостачання і водовідведення». 

 
9. 04.06.2021 Робоча поїздка до м. Ямпіль. Вітання з нагоди Дня журналіста та Дня 

працівників місцевої промисловості. 

10. 01.07.2021 Огляд робіт з капітального ремонту дороги державного значення  

М-21 «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський». 

 
11. 09.07.2021 Робоча поїздка до Тульчинської громади: огляд ремонту дороги 

по вул. Пестеля, відвідування майданчика з сортування ТПВ, участь у презентації 

індустріального парку, відвідування пам’ятки архітектури у селі Тиманівка.  

12.      14.07.2021Робоча поїздка до м. Жмеринка. Участь у Координаційній радіз 

питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради«Про повноваження 

старости в системі місцевого самоврядування». 



13. 05.08.2021 Робоча 

поїздка до м. Ямпіль, 

огляд об’єкту дорожньої 

інфраструктури по вул. 

Свободи у Ямполі 

 

14. 11.08.2021 Участь 

у роботі позачергової 7 

сесії Могилів-

Подільської районної 

ради. 

 

 

15.   01.09.2021 Поїздка до об’єкту 

дорожньої інфраструктури в 

с. Качківка. 

 

 

 

 

 

 
16. 01.09.2021 Вітання з Днем знань першокласників Ямпільської громади. 

 
 



17. 12.09.2021 Поїздка до об’єкту дорожньої інфраструктури по вул. Сонячній у 

місті Ямполі. 

 
18. 12.10.2021 візит до Муровано Куриловецької та Могилів-Подільської громади. 

19.   13.10.2021 Оглянув хід ремонту 600 м вулиці  Вокзальної у Могилеві-

Подільському, яка є однією із 34 об’єктів, що пройшли конкурсний відбір і 

ремонтуються за співфінансування з обласного дорожнього фонду.  

20.   13.10.2021 відідав підприємстві «Тріада МК» у селі Снітків Могилів-

Подільського району, де вирощують ягоди та фрукти, які продається в 

українських супермаркетах під маркою «Щедрий хутір» та виготовляють соки 

під торговою маркою «Miriada fruits».  

21.  10.12.2021 взяв участь у роботі сесії Брацлавської селищної ради де була 

прийнята Стратегія розвитку 2030 Брацлавської громади 

 

Відвідування: 

1. 26.09.2021 Відвідування с. Довжок (Ямпільська громада) святкування Дня 

села.  

 



2. 21.09.2021 Відвідування смт Муровані Курилівці з нагоди 528-річниці з дня 

заснування. 

3. 13.09.2021Відвідування с. Велика Кісниця (Ямпільська громада) з нагоди 

святкування Дня села. 

4. 11.09.2021 Відвідування урочистостей до Дня Вінниці. 

5. 04.09.2021 Відвідування смт Томашпіль з нагоди 405-та річниця з дня першої 

згадки про Томашпіль і 5-річчя з часу створення. 

6. 28.08.2021 Відвідування с. Яришівка з нагоди Дня села. 

7. Урочисте вручення службового житла у новозведеному будинку по вулиці 

Савіна,72А для сім’ї 5-ти педагогів і 5-ти медиків м.Ямполя. 

8. 15.08.2021 Відвідування м.Ямпіль з нагоди 1-ї річниці з дня утворення. 

 

9. Відвідування сіл 

Русава та Довжок 

Ямпільської громади – 

благодійна допомога 

багатодітним родинам. 


