ЗВІТ
про роботу депутата Вінницької обласної ради
Дмитра Чаленка
за 2021 рік
Дмитро Чаленко, заслужений працівник промисловості України,
заступник голови обласної ради 8 скликання.
Дмитро Чаленко в обласній раді 8 скликання відвідав 15 сесії із 15-ти),
Проведено 24 прийоми громадян
Матеріальну допомогу надано 189 громадянам.

1.

Продовжується тісна співпраця і взаємодія з :

- квартальними комітетами «Поділля», «Соняшник», «Привокзальний»,
«Добробут», «Ясний», «Набережний-1», «Малі Хутори-Центр», «Надія»,
«Лівобережний», «Димитрівський», «Царина» та ініціативними групами
мешканців вулиць Ю.Курія, Сосюри, Гладкова, Кооперативної, Чумацької,
Могильчака, Павленка, Кутузова, Кармелюка, Щорса, Шкільна , Привокзальна,
Покришкіна, Антонова, Залізнична, Київська, Станіславського 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; 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».
Налагоджена тісна співпраця з мешканцями усіх сіл, які приєдналися до
Вінницької територіальної громади:
- Вінницьких Хуторів, Писарівки, Щіток, Гавришівки, Стадниці, Великих та
Малих Крушлинців.
2. Інформування громадськості щодо діяльності депутата та обласної ради
(ЗМІ, проведення звітів спільно з інституціями громадянського суспільства,
тощо), зокрема:
- участь у діяльності квартальних комітетів;

- зустрілись з переможцем Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2021»
нашим вінничанином Дмитром Миколайовичем, вчителем трудового навчання
23 школи. Були вражені його роботами та роботами його учнів. Тож щоб ці
вироби були ще кращими та якіснішими посприяємо у покращенні
устаткування для створення нових шедеврів;
- підготував депутатські звернення, для допомоги людям наших округів, у
критичних ситуаціях, які були нам озвучені під час останнього депутатського
прийому громадян.
Окрім матеріальної допомоги, за якою до нас звернулись четверо мешканців,
буде розглядатись питання про повернення в оренду ділянки землі, де
розташовується торговий павільйон (МАФ), що належить підприємниці, матері,
яка виховує дитину з інвалідністю. І цей магазинчик, це єдине джерело доходу
родини. Також неодноразово зверталися з прогресивного ОСББ "Імпульс 8", яке
наразі проводить капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж свого
будинку, та звернулось із проханням допомогти із заміною мережі холодного
водопостачання на умовах співфінасування, де 30% вартості робіт сплачують
співвласники, а 70% - Вінницька міська рада. До речі, кошти мешканці будинку
вже й зібрали! Звернення були винесені на сесію Вінницької міської ради;
- мені було надзвичайно приємно виконати почесну місію та передати Подяку
від Вячеслава Соколового - голови Вінницької обласної Ради для
професіоналки своєї справи, завідувачки ДНЗ №17 Інни Сметанюк, директора
ЗОШ№20 Олега Слушного, директора ЗОШ№12 Олени Вітюк.
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 один «Великий проєкт» за кошти
бюджету громадських ініціатив 2020 року, зокрема «Улаштування ігрового
комплексу, по вул. С. Ценського, де дітки мікрорайону і прилеглих вулиць
можуть проводити вільний час за іграми та фізично розвиватись, а також
«Малий проєкт» «Улаштування наземного батуту біля дитячих гірок на вулиці
Волошковій;
- «Встановлення глядацьких трибун біля волейбольного майданчика по вул.
Волошковій»
Нові трибуни на 20 посадкових місць дозволять ще більшому числу мешканців
району доєднуватись до спортивних подій, що постійно відбуваються на
спортивному майданчику району Олієжиркомбінату. Ні дощ, ні сніг, ані сонце
не завадять вболіванню за спортивні перемоги рідних чи друзів!

- за зверненнями квартального комітету "Соняшник" на вихідних та у будні за
допомогою спецтехніки ПГ "ViOil" розчищаємо від снігу вулиці мікрорайону;
- на масиві « Підлісний» був здійснений ремонт трансформаторної підстанції:
замінено пошкоджені деталі, долито мастил;
- після отриманого звернення від мешканців по вулиці Сосюри відбулася
обрізка аварійного дерева, організовано регулярне виконання робіт з очищення
та санітарного підрізання дерев і зелених насаджень, зокрема на вулицях
Київській, Брацлавській, Сосюри;
- надав сприяння в асфальтуванні вулиці Юрія Курія за програмою
співфінансування. Постійно на зв’язку з квартальним комітетом, провівши не
одні збори мешканців, та роз’яснивши умови Програми співфінансування, де
70% вартості робіт сплачується з міського бюджету, а 30% - збирають
мешканці, вдалось досягнути порозуміння;
- були розглянуті звернення з абсолютно різних питань, від матеріальної
допомоги на лікування до благоустрою районів. Люди звертались з
консультаціями про законність скасування субсидії чи про створення та
підтримку функціонування новостворених ОСББ. Були надані юридичні
консультації, розглянули всі звернення та дали відповіді на хвилюючі, часом
болючі питання наших виборців;
- було підняте питання про підключення фонтану на «Олієжирі» до
централізованого водопостачання. Дотепер вода у наш фонтан поступала із
резервуара, який, в свою чергу, штучно заповнювався артезіанською водою.
Але, як показала практика, це не є зручно в обслуговуванні. Вода швидко
випаровується, особливо в спеку, і тиск у фонтані падає. Тому спільно з
Вінницяоблводоканал та департаментом комунального господарства Вінницька
міська рада ми знайшли порозуміння та рішення. Обстежили місце та колодязі.
Розподілили обов’язки. Дуже скоро фонтан, що працює з 2019 року та влітку
привносить свіжості та радості в прогулянки мешканців мікрорайону, буде
мати повноцінну систему функціонування;
- брав участь в організації та залученні до участі у конкурсі Вінницької
обласної Ради «Комфортні громади». Його метою є відбір проектів розвитку
територіальних громад, які фінансуються за рахунок коштів обласного
бюджету. Бюджет Конкурсу 20 млн. грн ;
- підтримав продовження масштабного проєкту з каналізування мікрорайону
на Старому місті. Він охоплює 11 вулиць та провулків квартального комітету
«Добробут». У цьому році у рамках проекту збудували 1,5 км самопливної

мережі каналізації на вулицях Кутузова та І.Федорова. Також влаштували
каналізаційно-насосну станцію (КНС) на вул. І.Федорова. У Вінницькій міській
територіальній громаді триває реалізація перспективного плану будівництва
каналізаційних мереж у приватному секторі. Адже підключення будинків до
централізованої мережі водовідведення для мешканців набагато зручніше та
економніше ніж використання вигрібних ям.
«Проект по каналізуванню на території квартального комітету «Добробут»
передбачає будівництво каналізації на вул. Привокзальній, вул. Кутузова, вул.
Хуторянській, вул. Одеській, вул. І.Федорова, вул. П.Дорошенка, вул. Гетьмана
Сагайдачного та інших. Згідно з проектом, збудують самопливну мережу
протяжністю 5,9 км, напірну мережу протяжністю 1 км та 3 КНС. Роботи
виконують у кілька етапів, враховуючи обсяги», – каже заступник директора
департаменту міського господарства міської ради Олександр Зімбовський.
У 2019 році збудували 1,6 км мереж на вул. Привокзальній та пров.
Привокзальному, та КНС на вул. Кутузова. У 2020 році проклали 1,5 км мереж
каналізації на вул. Привокзальній, вул. Хуторянській та зробили напірну
мережу каналізації на вул. Федорова та самопливну мережу каналізації на вул.
Кутузова. У цьому році збудували 1,5 км самопливної мережі каналізації на
вул. Кутузова, І.Федорова П.Дорошенка, Одеській, а також влаштовано КНС на
вул. І.Федорова. В межах планів на 2021 рік - роботи завершено. Планується
продовжити роботи по даному об'єкту в наступному році.
Фінансується цей проект з бюджету громади. Також він отримав підтримку і з
обласного фонду охорони природного навколишнього середовища;
-також за програмою співфінансування надав підтримку у реалізації
прокладення каналізації на вулиці Могильчака.

4. Щодо спонсорської та благодійної допомоги можна виокремити таке:
-

Вінницький міський благодійний фонд «Барвінок»;
Подільська агенція регіонального розвитку;
Територіальний центр соціального обслуговування;
Обласне об’єднання інвалідів Чорнобиля;
Організація ветеранів України Вінницької міської організації ветеранів;
Товариство Червоного Хреста України Вінницької міської організації;
Підтримка волонтерів ООС;

- була надана благодійна допомога медичним закладам, а саме: Філія
амбулаторії "Центру первинної медико-санітарної допомоги №1", що по вулиці
Гладкова, отримала 600 комплектів для забору крові та 600 вакуумних
пробірок, по 1200 штук рукавичок та спиртових серветок та 100 респіраторів;

- до свята 8 Березня був організований збір коштів на придбання моніторингів
для вимірювання рівня глюкози, дівчаткам, з інсулінозалежним діабетом з
Громадська організація "ДІА-ДІТИ" місто Вінниця. Планували придбати 5-6
моніторингів, але врешті вдалось зібрати більше 30 000 грн. А, це еквівалент 20
шт. систем моніторингу, 7шт придбали власноруч, та за депутатської
ініціативи, а також за підтримки Вінницького міського Голови Сергія
Моргунова та депутатів Вінницької міської ради, в міську програму "Здоров'я
вінничан" була закладена стаття витрат на забезпечення витратними
матеріалами та виробами медичного призначення дітей хворих на цукровий
діабет. Не кожне місто країни має таку програму. Ми маємо з 2018 року;
-ФК "VinSmart 2011" отримав комплект нової форми від депутатів. Нова формавідразу кубок переможця та золоті медалі;
- завдяки колективу Vioil та активним мешканцям мікрорайону «Олієжир»,
вдалося зібрати "невеличку" бібліотечку книг. Близько сотні книг, українських
та зарубіжних авторів. Класика, фантастика, детективи, наукові, дослідницькі,
історичні, енциклопедії, романи, казки. Частину зібраного, розмістили у
вуличній бібліотеці! Решта була передана місцевій юнацькій бібліотеці – філії;
- була надана допомога, за підтримки голів квартальних комітетів та голів
ОСББ, у вигляді 1400 подарунків до Великодня мешканцям наших округів,
яким вже виконалось 80 років, а саме: Соняшник, Набережний 1, Вінницькі
хутори Центр, Ясний, Добробут, Царино, Димитрівський, Лівобережний,
Зоряний, Привокзальний, Надія. Також подарунки доставлені мешканцям
вулиць Київська, Станіславського, С.Зулінського та їх провулкам, вулиць
М.Шимка, Ю.Клена;
- на базі медичного пункту ПрАТ «Вінницький ОЖК», за сприяння депутатів,
був відкритий пункт вакцинації від COVID-19. Загалом 571 колег та членів їх
родин вакцинувались повністю, або отримали першу дозу вакцини Pfizer.

5.Організація та сприяння в організації проведення масових заходів, у тому
числі за участю облдержадміністрації:
- як завжди розпочали рік з колядок та щедрівок від Народного ансамблю
«Барвінок», які подарували море задоволення та святкового настрою;
- було організоване традиційне свято «Закриття ялинки» біля олійножирового
комбінату;

- брав активну участь в організації конкурсу Вінницької обласної Ради
«Комфортні громади».
Його метою є відбір проектів розвитку територіальних громад, які
фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Бюджет Конкурсу 20
млн. грн. Зараз важливо сприяти розвитку громад та надавати фінансову
підтримку. Ми маємо працювати та створювати умови для того, щоб кожен
мешканець нашої області почувався комфортно у власній громаді.
Основні напрями за якими буде відбір проектів:
• «Безпечна громада»
• «Здоров’я жителів громади»
• «Сучасна громада»
• «Доступні послуги»
• «Спроможна громада»
• «Культурний розвиток громади»
• «Інклюзивна громада»;
- взяв участь у відкритті ювілейного Міжнародного мистецького пленеру
«Кращий художник 2021». Подія, яку ми підтримуємо щорічно, бо її важливість
неможливо переоцінити. Дякуємо Народному художнику України, Володимиру
Козюку, який популяризує Вінниччину у мистецькому середовищі світу та
створює можливості для розвитку художніх талантів України. Пленер,
незважаючи на молодий вік, здобув популярність та стрімко розвивається,
долучаючи до руху нових та нових митців! Плануємо надавати свою підтримку
в подальшому, адже хочемо бути причетними до популяризації України на
культурній мапі світу;
- разом із Володимиром Козюком 2 березня нагородили юних митців у Галереї
«Інтершик», де відбулось підбиття підсумків Міжнародного дитячого
художнього конкурсу "Малюємо літо". Сотні маленьких митців брали участь,
п'ятеро завоювали призові місця. Але, дуже важливо те, що організатори
Громадська організація «Кращий художник» та її Голова, народний художник
України, меценат та колекціонер Володимир Козюк, не оминули увагою
жодного учасника! І тепер, кожен починаючий художник отримає подарунок,
як мотивацію для подальшого розвитку.
Примітно, що цього року конкурс привернув увагу не тільки українських дітей.
Цьогоріч були учасники з 5 країн світу! Нас неймовірно тішить можливість
підтримки проектів, які стимулюють дітей розвивати свої таланти та
перемагати, і не в он-лайн іграх, а в міжнародних творчих конкурсах;
- активно долучився до футбольних пристрастей на стадіоні мікрорайону
Олієжир. Відбулись фінальні матчі "Кубок ViOil 2020". Грали 4 команди
комбінату. Перемогла, звісно, дружба, але перше місце взяла команда

виробництва рафінованої-дезодорованої олії! Срібло у хлопців з
теплоенергетичного цеху, а бронза у команди відділу головного механіка.
Дуже приємно було грати на полі, що з’явилось у районі завдяки Бюджету
громадських ініціатив. Вінницька міська рада однією з перших в Україні
запровадила цей крутий інструмент! І, щороку бюджет конкурсу зростає, а у
вінничан стає ще більше можливостей участі у розвитку свого міста! Дякуємо
мешканцям району, які підтримують своїми голосами такі чудові ініціативи!;
- 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;
- був проведений Міжнародний день захисту дітей! Відбулося чудове свято, яке
підготували та провели в нашому мікрорайоні для маленьких мешканців. Це
свято для тих, хто будуватиме наше майбутнє і їхні чарівні посмішки сяяли від
радості яскравіше сонця. Цікавинкою заходу було відкриття літнього театру, а
виступи розважили і повеселили усіх присутніх. Кожен маленький відвідувач
отримав приємний сюрприз;
- брав участь у конкурсі об'єктів реконструкції та капітального ремонту вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах області. Серед них є ремонт
дороги та тротуару по вул. Д.Нечая від вул. Московської до вул. Брацлавської.
З державного дорожнього фонду виділено 50 млн грн. 170 мільйонів гривень з
коштів державної субвенції отримають громад Вінниччини для реалізації 34
проєктів ремонту і реконструкції доріг комунальної власності.
Це стало можливим завдяки позиції депутатів фракції Українська Стратегія
Гройсмана - Вінниця. Фракція УСГ наполягла на тому, щоб громади могли
одержати втричі більший ресурс з дорожнього фонду на ремонт доріг;
- на набережній району Олієжиркомбінату організували для гостей і мешканців
мікрорайону ВІЛЬНЕ КІНО. Перегляд фільмів під відкритим небом.
Покази відбуваються за підтримки Сергія Моргунова, Кінотеатру Родина та
Департаменту культури Вінницька міська рада;
- брав активну участь у проведенні Дня родини у Подільському зоопарку для
працівників комбінату та мешканців наших округів! З огляду на кількість
гостей, які завітали на родинне свято цього річ, святкування до смаку та
претендує на те, щоб стати традиційним. І, ми дуже цьому раді! Дякуємо
Подільський зоопарк за неймовірну локацію, де кожен член родини, мав забаву:
хтось дивився святковий концерт, хтось знайомився із чудовими пожильцями
зоопарку, влаштовували фотосесії, вигравали призи у конкурсах та лотереї,
ласували подарунковим морозивом чи бавились на дитячому майданчику. Із

задоволенням будемо організовувати Свято Родини щороку, аби співробітники
ViOil, мешканці наших округів, могли зустрічатись у неформальній атмосфері,
аби знайомились другі половинки та дітки наших колег, аби дружніли та
зміцнювались стосунки родин мікрорайону Олієжиркомбінату;
- у Всеукраїнський День бібліотек, взяв участь в урочистому відкритті
Бібліотеки-філії №16, що на вулиці Бучми. Незадовго до того передали
символічні подарунки: наш вклад в книжковий фонд та лавки для зручності
читання на свіжому повітрі. А задовго до цього святкового дня, ще з першої
нашої депутатської каденції, прикладали всі зусилля, лобіювали та
підтримували внесення питання про реконструкцію закладу у міську програму
та бюджет. З єдиною бібліотекою у районі Бучми нас пов'язують роки дружби
та підтримки, і ми розуміли, що закладу, у тому стані, якому він був,
неможливо привабити молодь та дітей, тим більше привити любов та повагу до
книги. Молоді люді покоління Y чи, тим більше, покоління Z звиклі до
комфорту. Цих креативних, прогресивних дітей важко заманити до закладу, де
сірість, холод та немає туалету.
Ми щиро радіємо, що тепер діти району Бучми мають яскравий, цікавий
простір для розвитку. Зичимо працівникам бібліотеки здійснити місію привити любов до книги та читання нашим дітям! Тепер у них є для цього
умови, і шанси на успіх у цій титанічній праці, збільшились в рази;
- постійно надаю підтримку діткам з особливими потребами;
- як і щороку підтримав на відзначення Дня Святого Миколая Новорічну
традицію вітання дітей з прийдешніми святами, придбали 1500 подарункових
наборів для дітей які проживають на території виборчого округу, що
відвідують гуртки клубів «VinSmart (Соняшник)» та «VinSmart Гараж 77»,
вихованців ДНЗ №№6,17,18, ГО «ДІА ДІТИ», діткам Кризового центру «Ми
поруч». Відбувся взаємний обмін подарунками: ми дітям – солодощі, а дітки
нам – свої таланти.

6.Подяки та нагороди:
- 27 травня на Grain Storage Forum Elevator 2021 нагородили кращих
представників зернової галузі! В номінації «Переробник олійних 2020» переміг
Вінницький олійно-жировий комбінат Промислової групи «Віойл». Серед сотен
претендентів, ми потрапили до дванадцятки переможців. І нам це надзвичайно
приємно, тим більше цього важкого для "олійників" року.
Переможці визначалися за кількістю голосів, відданих за них шляхом
відкритого голосування в Інтернет (50% підсумкової оцінки), а також
голосуванням професійного журі у складі авторитетних у кожній галузі осіб
(решта 50%). Загалом за номінантів проголосували 100 000 українців.

- 6 серпня відбувся регіональний етап нагородження лауреатів конкурсу
Благодійна Україна 2020. ПрАТ "Вінницький олійножировий комбінат", що є
частиною Промислової групи ViOil отримав друге почесне місце у номінації
"Місцева благодійність"! Дякуємо організаторам Національний конкурс
«Благодійна Україна»! Впевнені, що добрі справи мають бути помічені та
відзначені, аби їх ставало більше, аби люди наслідували приклад, а філантропія
ставала трендом. Дякуємо Фонд громади "Подільська громада" нашим
багаторічним партнерам, за те, що висунули нас у номінацію! Дякуємо
колективу ПГ ViOil, це наше спільне досягнення!

7.Участь у заходах розвитку бізнесу в регіоні та за межами:
- 5 січня взяв участь у засідання наглядової ради Агенція регіонального
розвитку Вінницької області. Цьогоріч Агенція виграла проєкт від Мінрегіону
за напрямом «Ефективне управління регіональним розвитком». Планується
продовження реалізації низки довготривалих проектів у різних сферах:
інвестиції, регрантинг, розвиток малого та середнього підприємництва тощо.
Активна діяльність агенції дає розвиток для територіальних громад та
Вінницької області;
-9 лютого брав активну участь у засіданні обласної конкурсної комісії
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Члени
комісії проголосували за виділення фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища у 2021 році, на реалізацію 12
першочергових природоохоронних заходів! Сума, що буде виділена становить
понад 22 млн. гривень, зокрема це:
-3 млн.грн. на продовження каналізування Старого міста;
-придбання сміттєвозів для Копайгородської, Мурованокуриловецької,
Тиврівської селищних рад;
-будівництво гідротехнічних споруд у Тростянецькій селищній раді;
-будівництво системи каналізації у смт Стрижавка;
-придбання утилізатора медичних відходів для «Подільського регіонального
центру онкології»;
-26 лютого ухвалив рішення «Про закріплення депутатів обласної Ради 8
скликання за сільськими, селищними, міськими територіальними громадами».
Розподіл депутатів за громадами був здійснений на засіданнях фракцій
політичних партій, пройшов погодження профільної комісії та був винесений
на розгляд сесії обласної Ради;
- надав згоду на прийняття до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області об’єкта «Реконструкція будівлі КО
«Спорткомплекс «Здоров’я» по вул. Якова Шепеля, 23 в м. Вінниці». Згідно з
чинним законодавством, об’єкт закріплено за комунальною організацією

«Спорткомплекс «Здоров’я». Ухвалене депутатами рішення дозволить у
найкоротші терміни відновити роботу обласного спорткомплексу «Здоров’я».
Його реконструкція тривала два роки (2018 - 2020 р.р) за кошти державного
Фонду регіонального розвитку, а також обласного бюджету. Загальна вартість
робіт – близько 40 млн 168 тис. грн, з обласного бюджету виділено – близько
4,1 млн грн.;
- брав участь у голосуванні за безоплатне прийняття з державної власності до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області
цілісних майнових комплексів державних закладів професійно-технічної освіти.
Це рішення стосується 28 професійно-технічних навчальних закладів,
розташованих у містах - Вінниця, Жмеринка, Бар, Немирів, Гнівань, Козятин,
Хмільник, Тульчин, Погребище; смт – Браїлів, Крижопіль, Теплик,
Вороновиця; селах – Заболотне, Зозів, Кузьминці, Михайлівці, Мазурівка,
Комаргород;
- брав участь у розгляді проекту рішення про перейменування комунального
некомерційного підприємства "Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня
Вінницької обласної Ради" на комунальне некомерційне підприємство
"Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради"
та внесення змін до статуту цього медичного закладу. 60 депутатів
проголосували за це рішення. Відтепер лікарня зможе підписати з НСЗУ більше
пакетів медичних послуг, активно співпрацювати з Фондом соціального
страхування, і завдяки цьому надавати населенню розширений спектр послуг,
при цьому суттєво підвищивши їх якість;
- підтримав рішення, відповідно до якого утворено обласний «Клінічний
Центр інфекційних хвороб». Згідно з ухваленим рішенням, до Статуту
комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний
Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради» було
внесено зміни. Зокрема, змінили найменування Центру, а також мету та
предмет його діяльності. Відтепер комунальне некомерційне підприємство
обласної Ради матиме назву «Клінічний Центр інфекційних хвороб» та
прийматиме відповідну категорію хворих. Центр профілактики та боротьби зі
СНІДом і надалі обслуговуватиме населення, увійшовши до структури Центру
інфекційних хвороб;
- як депутат обласної ради підтримав рішення про ухвалу Програми підтримки
та розвитку галузі охорони здоров’я на 2021-2025 роки:
один із пунктів нової медичної програми – створення центру
трансплантології в рамках пілотного проєкту на базі Вінницької обласної
клінічної лікарні ім. Пирогова та закладів охорони здоров’я області. І це – серед
пріоритетних напрямів Програми;
Передбачені заходи щодо готовності закладів охорони здоров’я до
приймання та лікування хворих на COVID-19. Зокрема – виплати медичним та

іншим працівникам лікувальних установ, які захворіли на COVID-19.
Передбачено, що сума такої разової допомоги складе 10 тисяч гривень.
Порядок цих виплат ще має розробити департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації;
закладено у програмі 4 млн.грн. на закупівлю кисневої станції (газового
концентратора високої потужності), яка виробляє медичний кисень з повітря це дасть можливість не бути «прив’язаним» до постачання, адже перебої в
цьому плані уже почалися;

-25 березня, відбулось нагородження переможців обласного конкурсу за
професійні досягнення та успіхи - "Людина року";

- було проведено ряд зустрічей із представниками кластеру VITAGORA та
компанії BETEN, у рамках Проєкту децентралізованого співробітництва міста
Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою. Говорили на тему
створення агрокластера у нашій області. Такого виду кластери дають
можливість створити нові колаборації, робочі місця та отримувати додану
вартість. Відбулось підписання Меморандуму про створення інноваційного
агропромислового кластера «AgroVin»;
- було проведено ряд ділових зустрічей з нашими європейськими партнерами:
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;
Приймали 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;
Проведена зустріч разом із Головою Вінницької обласної Ради 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.
Акцентовано увагу, що Вінниччина зацікавлена в залученні європейських
інвесторів, зокрема потужних виробничих підприємств. Адже для громад – це
робочі місця та розвиток територій. Пан консул засвідчив повну готовність до

співпраці та розповів про вже реалізовані проєкти громад Вінниччини та
польських воєводств;

- 6 листопада у плані знайомства з регіоном та визначення напрямків співпраці,
делегація Ощадбанку України відвідала одне з найбільших підприємстввиробників Вінницького регіону - Вінницький олійножировий комбінат.
Дегустували продукцію виробництва та говорили про фінансові можливості та
інструменти підтримки бізнесу, а також інфраструктурних проектів
регіонального розвитку Ощадбанком України.
До діалогу, що вели: Олексій Волчков, член правління, куратор
корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк», Черніков Сергій , заступник
директора, департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» та Юрій
Боковий, начальник філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк»
ми запросили членів Громадська організація "Вінницький Бізнес Клуб".
Робоча зустріч пройшла в діловій та продуктивній атмосфері. Представники
найбільшого державного банку України відповіли на хвилюючі бізнес питання,
взяли до уваги пропозиції Вінницького бізнесу та окреслили наміри та напрями
проектної роботи банку, які допоможуть малому, середньому та великому
бізнесу ефективно вести свою роботу та розвивати економіку країни.
Ощадбанк, це банк з яким ми співпрацюємо багато років. Завжди приємно
бачити своїх фінансових партнерів, в прогресі, динаміці та амбітних планах
збільшення присутності у Вінницькому регіоні. Дякуємо Ощадбанку за
відкритість та готовність до діалогу.

