
Звіт за 2020-2021 роки депутатки Вінницької обласної Ради 
Станіславенко Людмили Анатоліївни про діяльність, як політичної та 
громадської діячки

РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ
Незважаючи на пандемію та карантинні обмеження, впродовж 2020 та 

2021 років брала активну участь у суспільно-політичному житті Вінниччини 
та комунікувала з виборцями. Враховуючи карантинні обмеження зустріч з 
виборцями та прийом громадян проходив у змішаному форматі.

За звітний період отримала понад 500 звернень та багато листів із 
проханням надати матеріальну допомогу.

Провела на Вінниччині більше 550 формальних та неформальних 
зустрічей. Більш ніж 100 мешканців міста та області отримали матеріальну 
допомогу з депутатського фонду.

Крім того, впродовж 2020-2021 років було здійснено ряд наступних 
заходів;

• залучила більше З мільйонів гривень для надання благодійної 
допомоги мешканцям міста та області.

• на постійній основі передаю посильну матеріальну допомогу на 
потреби військовослужбовців, які несуть службу у зоні проведення 
ООС та проходять реабілітацію на Вінниччині.

• організувала благодійні заходи, під час яких було зібрано мільйони 
гривень на придбання необхідних речей для військовослужбовців в 
зоні АТО.

• ініціювала та долучилась до реалізації проектів, націлених на 
створення інклюзивного середовища в місті й області.

• організувала благодійні акції, націлені на підтримку вихованців Центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей м. Торецька (Донецька 
область), Прибузького та Стрижавського інтернатів, Жмеринського 
психоневрологічного будинку-інтернату, Вінницького та 
Жмеринського центрів соціально-психологічної реабілітації, дитячого 
онкогематологічного відділення обласної лікарні та інших спеціальних 
інтернатів.

• за мого сприяння впродовж року більше тисячі містян отримали 
консультацію та пройшли медичне обстеження у лікарів онкологів, 
мамологів та онкологів-дерматологів. Медики проводили обстеження 
студентів, представників громадських організацій, людей з 
інвалідністю, соціально незахищених містян, мешканців сіл та 
віддалених регіонів. Особливий акцент зробила на Жмеринщину.

• у Всесвітній день боротьби з раком, відвідали Вінницьку 
обласну дитячу клінічну лікарню в рамках проекту «Я-тут, Я з Вами, 
Я-буду!».

• передала необхідні продукти в кризовий центр «Ми поруч», який надає 
притулок для мам та дітей, постраждалих від домашнього насилля.



• передавала продуктові набори малозабезпеченим жителям Вінниччини 
та особам пільгових категорій, які найбільше постраждали в період 
карантинних обмежень.

• відвідала десятки сіл у Жмеринському, Шаргородському та Барському 
районах. Допомагала мешканцям громад продуктовими наборами, 
брала участь у зібраннях та вивчала місцеві проблеми.

• як голова депутатської групи «Рівні можливості» та радниця голови 
Вінницької обласної Ради з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків депутатка звернулась до членів та 
членкинь постійної комісії з питань правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики щодо підтримки звернення депутатів 
Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента України щодо 
невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

• спільно з представниками громадянського суспільства організувала у 
селищі Станіславчик та місті Бар навчання щодо написання грантових 
проектів для організацій, які опікуються людьми з інвалідністю. За 
результатами нашого навчання мешканці Станіславчика підготували 
проект, який переміг на конкурсі та отримав фінансування від 
грантодавців.

РОБОТА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ
За період звітної діяльності постійною комісією проведено 10 засідань, під 

час яких було розглянуто 68 питань, з них:
• 46 проектів рішень обласної Ради;
• 16 звернень;
• 6 інших питань, які віднесені до відання комісії.
За пропозицією комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту 

було винесено та погоджено рішення «Про реорганізацію комунальної 
організації «Спорткомплекс Здоров’я» шляхом приєднання до комунального 
закладу «Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа».

В рамках робочої групи всебічно вивчила та розглянула питання щодо 
діяльності спеціалізованого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
смт. Сутиски та її фінансуванням, рекомендовано виділення 1 млн 100 тис 
гривень субвенції на утримання цього закладу у 2021 році.

Розглянули проект рішення обласної Ради «Про внесення змін та 
доповнень до Програми розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 
роки, затвердженою рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 
грудня 2017 року № 516».

Розглянула проект рішення обласної Ради «Про клопотання щодо 
присудження премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів».

Розглянула проект рішення обласної Ради «Про Обласну цільову 
соціальну програму «Молодь Вінниччини» на 2021 - 2025 роки».



За моєї підтримки у Вінниці розпочав свою роботу дитячий професійний 
театр «The театр».

Підтримала символічну акцію —  спецпогашення пам’яткої марки, 
присвяченої завершенню Першого зимового походу, що розпочався 6 грудня 
1919 року, а завершився 100 років тому —  6 травня 1920 року.

Ініціювала, підтримувала та брала участь в акціях і проектах Вінницького 
обласного художнього музею, Вінницького обласного краєзнавчого музею. 
Музею М.М.Коцюбинського та обласної універсальної бібліотеки ім. 
К.А.Тімірязєва, спрямованих на популяризацію та збереження історичної 
спадщини, культурних надбань міста й області

Постійною комісією розглянуто та підтримано низку звернень до 
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
щодо вирішення проблемних питань соціального забезпечення 
малозахищених верств населення.

НОРМА ТИВНО ПРАВОВА ЛІЯЛЬНІСТЬ 
Досить активною впродовж 2020-2021 років була нормотворча діяльність. 
Відвідала 12 із 14 сесійних засіданнях обласної Ради та брала участь у 
виїзних засіданнях, робочих групах, засіданнях постійних комісій Вінницької 
обласної Ради і колегій.

• долучилась до обговорення реалізації програми «Про обласну 
Програму «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 
2016-2020 роки».

• підтримала звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання 
до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для 
населення та відновлення повномасштабної програми субсидій для 
родин, які потребують соціальної підтримки.

• вивчила та внесла рекомендації щодо Обласної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання на 2021 - 2025 роки.

• долучилась до обговорення Обласної цільової соціальної програми 
«Молодь Вінниччини» на 2021- 2025 роки.

• внесла зміни та доповнення до Цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2020 роки.

• підтримала рішення про звільнення орендарів від сплати орендної 
плати за користування майном, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на період дії 
протиепідемічних обмежувальних заходів.

• обговорила хід виконання Обласної комплексної цільової програми - 
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних 
сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки

• розглянула Програму розвитку фізичної культури і спорту у 
ВІННИЦЬКІЙ області на 2021-2025 роки.



• внесла зміни та доповнення до Обласної цільової програми роботи з 
обдарованою молоддю на 2018-2022 роки а також до Програми 
розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки.

• разом з колегами затвердили список студентів учасників бойових дій та 
їхніх дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання 
протягом І та II семестрів 2020-2021 навчального року.

• підтримала рішення щодо оголошення 2022 року роком Вінницької 
області.

• долучилась до реалізації програм, які націлені на протидію 
домашньому насиллю і дотримання питань тендерної рівності.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛІЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДЗНАКИ 
У 2020-2021 роках плідною та успішною була й суспільно-політична 

діяльність. За звітний період ініціювала та організувала на Вінниччині сотні 
соціально-благодійних проектів та акцій, брала участь у різноманітних 
суспільно важливих заходах, допомагала та продовжую допомагати 
вразливим, малозахищеним верствам населення, серед яких:

• люди похилого віку;
• люди з інвалідністю;
• діти позбавлені батьківського піклування та сироти;
• дітки із складними захворюваннями;
• люди, які опинилися у скрутних життєвих обставинах та 

багатьом іншим.
Об’єднала небайдужих людей заради благодійних місій, підтримувала 

обдарованих дітей та молодь, різносторонні культурні, мистецькі, спортивні 
заходи та соціально-благодійні ініціативи громадян.

Ініціювала проведення та відзначення Всесвітнього Дня Української 
Хустки. Ініціативу підтримали мільйони жінок більш ніж з 25 країн світу та 
5-ти континентів. В рамках свята в соціальних мережах проходить флешмоб 
«Зроби фото з Хусткою», який установив новий Національний рекорд 
України «Міжнародний флешмоб впродовж доби. Найбільша кількість жінок 
в українських хустках».

Ініціювала проведення щорічного благодійного проекту «Жінка 
Вінниччини». Під час церемонії нагородження зібрали кошти на придбання 
помп для юних вінничан хворих на цукровий діабет.

Постійно допомагаю вихованцям Прибузької, Стрижавської, 
Жмеринської спеціальних шкіл інтернатів та організовую благодійні поїздки 
до дітей. Зокрема з командою влаштували свято до Дня Миколая для 
вихованців Прибузького інтернату, на організацію якого було зібрано 
десятки тисяч гривень.

Разом із командою КУЖ Вінниця втілили більше 60 соціально- 
благодійних проектів під час яких було зібрано мільйони гривень.

Провела щорічну акцію «Народжений у Вишиванці» у відділенні 
патології вагітних ВОКЛ імені Л.І. Пирогова та Вінницькому міському



клінічному пологовому будинку № 1 та пологових міст Козятин, Жмеринка та 
Хмільник.

Ініціювала зйомку соціальних роликів про ветеранів, дітей з 
інвалідністю, дітей хворих на цукровий діабет та ін.

Долучилися до проведення у Вінниці Всеукраїнського турніру з тенісу 
«Smash Open» та підтримала проект «Територія жіночого здоров’я».

Організувала благодійну акцію «Ялинка мрій», в рамках якої у 
Вінницькій реберні для дітей було влаштовано свято з подарунками до Дня 
Миколая.

Спільно з БО «Сонячна країна» здійснили благодійну поїздку до 
Жмеринського центру соціально-психологічної реабілітації та привітали 
діток з Днем Святого Миколая і новорічно-різдвяними святами.

Організувала збір благодійної допомоги та новорічних подарунків для 
діток із дитячих будинків в зоні АТО. Було відправлено понад 500 кг 
допомоги.

Підтримала створення на Вінниччині, в рамках проекту «Жити на 
рівних», «дорожньої карти» з профорієнтації для дітей і молоді, які мають 
синдром Дауна та РАС.

Активно співпрацюю з Вінницькою філією Міжнародної Антинаркотичної 
Асоціації. Зокрема, впродовж звітного періоду:

• провели у Вінниці, Жмеринці антинаркотичні акції, в рамках яких 
замальовували написи з рекламою продажу наркотиків у місті;

• відкрили перший в області консультаційний кабінет для родин алко- та 
наркозалежних.

• відкрили центру реінтеграції та адаптації Вінницької філії Міжнародної 
Антинаркотичної Асоціації в Якушинцях.

• провели турнір з CrossFit серед ребіалітантів Вінницького 
представництва Міжнародної Антинаркотичної Асоціації.

• проводили активну просвітницьку роботу та долучали членів МЛА до 
благодійної та волонтерської діяльності.

Долучилась до проведення благодійних заходів громадських організацій: 
«Гармонія», «Діа-діти», «Вінниця Даун Синдром», «Паросток», «Клуб 
Успішних Жінок», БО БФ «Центр «Розвиток», «Український Волонтерський 
Рух», «Родина Кольпінга» та брала участь у благодійних акціях небайдужих 
містян.

Спікерка бізнес-форуму SUPER Woman Foram (м. Вінниця).
СпІкерка жіночого бізнес-форуму Vin Lady Fest (м. Хмельницький). 

Долучилась до проведеня сьомого веломарафону «Закрутка по-вінницьки. 
Соточка».

Ініціювала проведення пересувних виставок «Стоп шкільний терор» та 
«Навчи добру». Виставки, які стартували у школі-гімназії №1, впродовж року 
проходили у школах міста та області.

ПІД МОЇМ патронатом пройшов захід «Age Management: розбіжність між  
паспортним та біологічним віком у 15-20 років».



Як амбасадора соціального підприємництва посприяла відкриттю 
естет-студії «Джерело краси в Монако».

Долучилась до створення у місті центру соціального підприємництва 
«Бери і роби».

ВІЛЗАКИ
За плідну роботу та високі досягнення у громадській діяльності було 

нагороджено престижною відзнакою у номінації Міжнародна Премія в галузі 
«Благодійність».

Неодноразово отримувала грамоти та подяки від Вінницької обласної 
Ради, Вінницької обласної державної адміністрації та представників 
громадських організацій.

Відзначено престижною нагородою за високі досягнення у політичній 
діяльності - «Women - Political Leaders 2020/ Жінки - політичні лідерки 
2020».

Лауреатка Міжрегіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля».
Лауреатка національного проекту «Гордість нації».
Відзнака «Е Ш О WOMAN 2021: BUISENESS AWORD» «SOCIAL 

WOMAN OF THE 2021 YEAR».
Амбасадорка ВОПО «Джерело надії»
Отримала відзнаку в обласному конкурсі «Людина року 2020» в 

номінації «Регіональний Лідер Року»


