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Звіт за 2021 рік 
депутата Вінницької обласної ради 8 скликання 

Урдзіка Віталія Валерійовича

обраного на місцевих виборах 2020 року від Вінницької Обласної 
організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Контактні дані:
Місце роботи, посада: Вінницька районна державна адміністрація, голова. 
Посада у  Фракції: секретар фракції.
Адреса громадської приймальні: м. Вінниця, вул. Магістратська, буд.156 а. 
Приймальні дні', третій четвер щомісяця з 13 год. до 15 год.
Контактний телефон: 0677249944.

Зустрічі із громадянами:
Проведено прийом більше 300 громадян. Вирішено ряд порзопених ними 

питань та надано матеріальну допомогу на лікування та покраш,ення 
матеріального становища 48 жителям Вінницької області.

З робочими візитом відвідав громади: Агрономічна, Вороновицька, 
Гніванська, Іллінецька, Липовецька, Літинська, Лука-Мелешківська, 
Немирівська, Оратівська, Погребищанська, Стрижавська, Сутисківська, 
Тиврівська, Турбівська, Якушинецька територіальні громади.

Діяльність у  раді:
Відвідано 14 сесій ради з 14, що складає 100 %.
Прийнято 250 рішень ради.
Здійснено виступів на сесії (з трибуни, з місця 1 з трибуни, 5 з місця.

... ■•..нн загальних питань



Обраний членом постійної комісії з будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку Інфраструктури.

Взяв участь майже у всіх засіданнях постійної комісії з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури. 
Комісією розглянуто 20 заяв та звернень, вирішено 20, що складає 100%.
Взято участь у роботі 1 тимчасової комісії.
Підготовлено та надіслано 10 звернень.
Підготовлено та подано З запитів, з них підтримано радою 1, що складає ЗО %.

Подано 1 проект рішення обласної ради на підтримку колективного 
звернення працівників Сутисківської школи-інтернату щодо подальшого 
функціонування Сутисківської школи-інтернату (надання закладу додаткового 
фінансування на його утримання, з метою припинення рішення Сутисківської 
територіальної громади щодо припинення функціонування закладу).

Брав участь у засіданні Ради регіональних рад, за участі Президента 
України Володимира Зеленського.

Діяльність на окрузі
За рахз^юк державних коштів та співфінансування придбані шкільні 

автобуси та передані в територіальні громади Вінницького району: Агрономічна, 
Липовецька, Лука-Мелешківська, Иемирівська, Погребищенська, ТиврІвська 
громади.

За рахунок співфінансування та перерозподілу коштів екологічного фонду 
придбанні сміттєвози в територіальні громади Вінницького району: Агрономічна, 
Липовецька, Оратівська, ТиврІвська громади.

На придбання апаратів ШВЛ високого класу виділено майже 2 мли гри.
Державна підтримка навчальних закладів була реалізована в 

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

Підтримано та популяризовано Програму Президента України В. 
Зеленського «Здорова Україна» через активізацію роботи громад по створенню 
Активних парків. Так майже в кожній громаді з ’явилося місце для активного 
відпочинку громадян, а також буде створене ще одне додаткове робоче місце.

Проведено активну кампанію щодо успішної реалізації Програми 
Президента України В. Зеленського «Велике будівництво». Ремонт лікарень та 
амбулаторій, модернізація і оснащення новим обладнанням шкіл та садочків, 
будівництво доріг та мостів, створення належних умов для активного відпочинку 
та заняття спортом.

Завершується реконструкція Сутисківського ДНЗ "Пролісок" на 320 місць. 
Відкриття заплановане до кінця поточного року. Реалізація проекту стала 
можливою завдяки програмі Президента «Велике будівництво», за сприяння 
народного депутата України І. Борзової та Вінницької обласної державної 
адміністрації.



Підтримав і підтримую кампанію щодо необхідності Вакцинації від 
СоуісІ_19, тому що, життя людей є найбільшою цінністю для мене.

Долучання до акцій «Зелена країна», «Створюємо Ліси Разом», озеленення 
та благоустрою (прибирання сміття, посадка лісу, озеленення, благоустрій 
територій) м. Вінниця та громади Вінницького району.

Надання всебічної допомоги щодо організації опалювального сезону в 
комунальних закладах територіальних громад Вінницького району.

Підтримав програми соціально-економічного розвитку та національно- 
патріотичного спрямування Вінниччини.

На підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 
сільській місцевості з державного бюджету місцевим бюджетам 8 громад 
Вінницького району надано (інтернет) субвенцію, а це майже 4 млн. грн. 
Протяжність мережі 240 км., що забезпечить 15 тисяч населення та 142 
соціальних заклади якісним інтернетом.

Для забезпечення якісного отримання адміністративних послуг громадян 
та забезпечення безперебійної діяльності новоутворених ІЩАПів у громадах 
підготовлено пакет документів та передано на КМУ для погодження передачі 
майна у власність територіальних громад району.

Передано територіальним громадам 239 об’єктів спільної власності ТГ 
(бюджетних установ) Вінницького району.

Дол}діався до проведення та організації заходів що проводилися до Дня 
Конституції України, ЗО-Ї річниці Незалежності України інших державних свят та 
заходів організованих громадами району.

Депутат обласної Ради Віталій УРДЗІК


