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Вінницька обласна Рада

Звіт депутата Вінницької обласної Ради 
Каменщук Тетяни Дмитрівни за 2021 рік

Як депутат Вінницької обласної ради та голова фракції ГШ «СЛУГА 
НАРОДУ» відзвітувала перед виборцями про результати своєї роботи у 2021 
р. 8 грудня 2021 р. у Вендичанській селищній громаді та у ЗМІ.

З моменту обрання працюю секретарем постійної комісії з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту. Діяльність в раді спрямована на розвиток 
освітнього та медичної галузі, виконання обласного бюджету, програм 
соціально-економічного розвитку області. Зокрема, питання створення умов 
для заняття фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях 
масового відпочинку; зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ, 
ремонт харчоблоків у шкільних їдальнях.

За 2021 рік:
S  опрацювала 62 звернень, з них 7 колективних;
Ш прийняла участь в 14 сесіях Вінницької обласної ради з 14, що складає 

100 %;
S  прийняла участь в 10 сесіях селищних та сільських рад територіальних 

громад області;
S  підтримала більш як 250 рішень обласної ради спрямованих на 

покращення соціально-економічного розвитку Вінницької області через 
голосування за Програми.

В  відвідала 14 засідань постійної комісії;
В  прийняла участь у роботі 2 тимчасових комісій;
В  провела прийом більше 220 людей та надала матеріальну допомогу на 

лікування та покращення матеріального становища 42 жителям 
Вінницької області.



подано 1 проект рішень обласної ради на підтримку прийнятому 
Верховною Радою України Закону України «Про народовладдя через 
всеукраїнський референдум», поділяючи необхідність впровадження 
реального народовладдя та децентралізації влади в Україні, щодо розробки 
та прийняття закону про місцевий референдум.

Мною було здійснено більше десяти робочих візитів до 
Мурованокуриловецької та Турбівської громад з метою проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи про можливість законних шляхів 
отримання заробітної плати медичних працівників з державного, а не 
місцевого бюджету для вирішення питань із заборгованістю по виплатах 
зарплат.
В  Підняте питання в правоохоронних органах щодо земельних махінацій. 
®  Вендичанська та Агрономічна громади отримали державну підтримку у 

вигляді сучасних спеціально обладнаних шкільних автобусів.
6  Оратівська громада за рахунок перерозподілу екологічного фонду 

отримала сміттєвоз.
Б  Сприяла виділенню державної підтримки спрямованої на територіальні 

громади через програму «Спроможна школа для кращих результатів». 
Нова українська школа,

В  Проведела ряд екологічних заходів для привернення уваги 
громадськості до проблем надмірної кількості сміття та заліснення 
населених пунктів та популяризації екосвідомості.

Ш Звернула увагу селищної ради та профільних служб щодо проблеми 
безпеки дітей під час руху до/зі школи;

®  Моніторила проблему своєчасного включення опалення в школах та 
садочках окремих територіальних громад.

Є  Підготовлено наукову статтю та здійснено виступ на міжнародній 
науково-практичній конференції до 30-річчя Незалежності України.

Ш Підтримано та популяризовано Програму Президента України «Здорова 
Україна» через активізацію роботи громад по створенню Активних 
парків.

Є  Провела активну інформаційну кампанію щодо успішної реалізації 
Програми Президента України «Велике будівництво».

В  Провела активну роботу з головами громад та депутатами фракцій ПП 
«СЛУГА НАРОДУ» всіх рівнів.

 ̂ Прийняла участь у дослідженні щодо реформи децентралізації в 
Україні, а саме ролі обласних рад у цьому процесі та їх впливу на 
інклюзивну, тендерно рівну та якісну практику врядування на місцевому 
рівні.
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