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ДОБІГ ДО ЗАВЕРШЕННЯ НЕПРОСТИЙ 2021 РІК. РІК ЗАГОСТРЕННЯ ЕСКАЛАЦІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ, РІК 

ПОШИРЕННЯ ПАНДЕМІЇ, ВИКЛИКАНОЇ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ, РІК ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

НЕ ЛИШЕ В УКРАЇНІ, А Й В СВІТІ В ЦІЛОМУ.  

ПЕРЕЖИЛИ МИ ЙОГО З ВТРАТАМИ, РОЗЧАРУВАННЯМИ, А ІНКОЛИ І ВІДЧАЄМ. НЕ ЗАВЖДИ ПРОДУМАНА 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩЕ БІЛЬШЕ РОЗШАРУВАЛА СУСПІЛЬСТВО, ЗБАГАТИВШИ ОЛІГАРХІВ І ДОВІВШИ ДО 

ЗУБОЖІННЯ ТИХ, ХТО І ТАК ЛЕДВЕ ЗВОДИТЬ КІНЦІ З КІНЦЯМИ. 

І ДЛЯ ЦИХ ЛЮДЕЙ ЧАСТО РЯТІВНОЮ СОЛОМИНКОЮ СТАВАЛИ МІСЦЕВІ ОБРАНЦІ, ЯКИХ ЗНАЮТЬ РОКАМИ, 

ЯКИМ ДОВІРЯЮТЬ І ПОВАЖАЮТЬ, ЗА ЯКИХ ВІДДАЛИ СВОЇ ГОЛОСИ НА ЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ. ЦІ ДЕПУТАТИ, ЯК 

НІХТО ІНШИЙ, ЗНАЮТЬ ЇХНІ БОЛІ І ТРИВОГИ, ВОЛОДІЮТЬ СИТУАЦІЄЮ НА МІСЦЯХ. І ГОЛОВНЕ - ЗАВЖДИ 

ГОТОВІ ПРОТЯГНУТИ РУКУ ДОПОМОГИ ЯК ОКРЕМО ВЗЯТІЙ ЛЮДИНІ, ТАК І ГРОМАДАМ  ВЦІЛОМУ.  

Дякуючи вам, шановні земляки, я втретє обраний депутатом Вінницької обласної ради. Така ваша 

постійна довіра і надихає, і зобов’язує. Живучи разом із вами в одному окрузі, я добре знаю його 

проблеми і ніколи не шкодую ні знань, ні сил, ні умінь, аби їх вирішувати заради поліпшення життя 

громад уцілому. 

Свою депутатську діяльність веду у двох напрямках: безпосередня робота у раді і в окрузі. Почну із 

першого. Протягом року я взяв участь в усіх засіданнях сесій обласної ради, засіданнях постійної 

комісії облради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, членом 

якої є, та у засіданнях комісії з питань економіки, фінансів і бюджету.  

Вніс десятки зауважень та пропозицій по розгляду нагальних питань для життєдіяльності області. 

Я, зокрема, ініціював, а потім озвучив звернення депутатів Вінницької обласної ради до Президента 

України  В.В. Зеленського про зменшення тарифів на комунальні послуги для населення, оскільки 

вони стають  непосильними для простих людей.  

В ньому вимагається: невідкладно ухвалити всі необхідні рішення щодо справедливого та 

системного зниження тарифів на енергоносії, відновити повномасштабну програму субсидій для 

родин, які потребують соціальної підтримки, притягнути до відповідальності посадових осіб, які 

допустили необгрунтоване зростання цін на енергоносії для населення. 

Дивує одне, хіба Президент не бачить, що відбувається? Сьогодні по всіх розрахунках собівартість 

видобутку газу становить в межах трьох гривень. Навіть якщо додати транспортування та ПДВ, вона 

не повинна бути вищою 5,5 грн. А скільки сьогодні платять наші люди! А скільки ще доводиться 

платити за так звану «трубу»! І це при тому, що мінімальна пенсія у людей похилого віку 1934 грн.  

За останні п’ять років тарифи на житлово-комунальні послуги зросли в вісім-десять разів або й 

більше, проте якість цих послуг не покращилася. 

Фракція Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» в обласній раді, членом якої я є, вимагає 

запровадити мораторій на підвищення тарифів. Верховна Рада повинна негайно ухвалити 

законопроєкти, які сприятимуть пуску на потреби людей газу вітчизняного видобутку та розробити 

механізм зниження цін на комунальні послуги і забезпечити субсидіями більшу кількість людей. 

Я, як депутат обласної ради, неодноразово звертався до Президента України, Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо доведення розміру мінімальних пенсій до рівня хоча б 

не нижче прожиткового мінімуму. Але влада так нічого для цього і не зробила.  

Підняття мінімальної пенсії до прожиткового мінімуму це лише перший крок. Загалом необхідно 

проводити ефективні реформи, які будуть спрямовані на підвищення рівня життя кожного українця.  

Від прожиткового мінімуму залежить добробут громадян та забезпечення їм нормальних умов 

життя. Ви тільки уявіть, як людина може прожити за 2289 гривень на місяць, коли вартість життя 

менш як три долари США на день. І за ці кошти людина повинна харчуватись, отримувати освітні, 

медичні послуги, сплачувати комунальні послуги та забезпечувати себе необхідними побутовими 

товарами. Зауважу, що за стандартами ООН якщо людина в країні отримує менше п’яти доларів на 



день – то вона живе за межею бідності. А Україну, з її національним багатством, хіба, можна 

віднести до таких країн? Сьогодні нинішній владі необхідно докласти максимум зусиль для 

підвищення рівня життя та пенсій для пенсіонерів. 

Для покращення рівня життя українців парламентська монобільшість повинна нарешті займатися 

тим, для чого її обирали: підвищувати рівень життя людей. Уряд повинен створювати нові робочі 

місця і працювати над зростанням зарплат та економічних показників, тоді й пенсії будуть вищі. 

Контролювати зростання цін на товари першої необхідності та зменшити вартість комунальних 

послуг, щоб навіть найменш забезпечені верстви населення не витрачали на них усі доходи. 

Під час роботи 12 сесії обласної ради затвердили список студентів учасників бойових дій та їхніх 

дітей для здійснення компенсаційної виплати за навчання протягом І та II семестрів 2020-2021 

навчального року. Доводилося вносити зміни в проєкт рішення, адже не всі учасники бойових дій 

були включені на компенсаційні виплати. 

Під час 13 сесії Вінницької обласної ради депутати підтримали знову моє звернення до голови 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу 

України. 

На розгляді Верховної Ради знаходився проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» №6062 від 15.09.2021, який був системно пов’язаний із проєктом Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік» №6000 від 15.09.2021р. 

Зокрема, законопроєкт №6062 пропонував, починаючи із 2023 року, ліквідувати таку складову 

місцевих бюджетів як бюджет розвитку. Для цього вносилися відповідні зміни до усього 

Бюджетного кодексу України. Зауважу також, що питання бюджету розвитку місцевих бюджетів 

регулюється також Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», проте відповідні 

зміни до нього у проєкті не пропонувалися. 

Також пропонувалося перенесення джерел доходів бюджету розвитку до загального фонду 

місцевих бюджетів, що призведе до ліквідації «цільових» доходів, і в перспективі може спричинити 

скорочення видатків місцевих бюджетів на капітальні цілі та спрямування таких коштів на поточні 

видатки (наприклад, заробітну плату), в тому числі через недофінансування делегованих 

повноважень, зокрема, у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. 

Змінами до частини четвертої статті 103-2 БКУ передбачалося залишки коштів за освітньою 

субвенцією, що не використані протягом наступного бюджетного періоду, вилучати до державного 

бюджету. Ми пропонували залишити статтю 103-2 БКУ в чинній редакції. Можливість накопичення 

та використання залишків освітньої субвенції для органів місцевого самоврядування є мотивацією до 

оптимізації мережі закладів освіти. Вилучення таких фінансових інструментів призвело б  до 

формування неефективної мережі закладів освіти. 

Також законопроєктом №6062 пропонувалося доповнити Розділ VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» БКУ новим пунктом 53, відповідно до якого 70% надходжень від викупу земельних 

ділянок комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 Розділу IX «Перехідних положень» 

Земельного кодексу України, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету. 

Такі ініціативи щодо зарахування до державного бюджету коштів від продажу комунального майна 

є неприпустимими. 

Тому дані зміни призвели б  до значного скорочення дохідної та видаткової частин місцевих 

бюджетів. 

Враховуючи вищезазначене, пропонував на наступний бюджетний період Бюджетний кодекс 

зберегти без цих змін, адже стабільність бюджетного законодавства дозволить громадам 

напрацювати розвитковий потенціал, залучити додаткові фінансові ресурси на власні повноваження 

та оновлення інфраструктури, а також на розвиток освітньої, соціальної, медичної галузей. 

Під час засідання чергової 5 сесії обласної ради депутати підтримали одноголосно мою пропозицію 

щодо збільшення фінансування кредитування щорічних пільгових кредитів особистим селянським, 

фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам на селі на 25 

млн. грн. Це важливо! Адже програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 

кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 роки є вкрай потрібною сьогодні. Ми 



повинні підтримати людей, які самі обробляють землю. Орієнтовний обсяг фінансування для 

реалізації усіх заходів Програми становить близько 105 млн. грн. 

На сесії Вінницької обласної ради депутати  підтримали знову моє звернення до голови Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо справедливого зарахування податку на доходи 

фізичних осіб за податковою адресою платника податків – фізичної особи. Необхідно спрямовувати 

податок на доходи фізичних осіб за місцем реєстрації і проживання фізичних осіб, а не за адресою, 

де зареєстрований податковий агент, який нараховує та виплачує оподатковуваний дохід таким 

фізичним особам, як це передбачено чинним законодавством України. 

Ефективність витрачання бюджетних коштів є одним з найважливіших результатів управління, 

досягнення і поліпшення якого сприяє удосконаленню механізму розподілу та використання коштів 

обласного бюджету. Тому під час засідання комісії з питань економіки, фінансів та бюджету вніс 

доповнення до проєкту рішення обласної ради «Про обласний бюджет Вінницької області на 2022 

рік». Хочу подякувати колегам, які одноголосно підтримали мої правки підняти зарплати, пенсії та 

соціальні виплати нашим громадянам. Депутати Вінницької обласної ради підтримали моє звернення 

до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів. 

Будучи за фахом економістом, фінансистом та маючи науковий ступінь доктора економічних наук і 

вчене звання професора, мене завжди болять питання формування та використання коштів обласного 

бюджету. Сприяю тому, аби він використовувався раціонально і на найнагальніші потреби громад. 

Аби залучати в регіон додаткові джерела фінансування із бюджетів різних рівнів, я мав зустрічі в 

Міністерстві розвитку громад та територій України з заступником міністра Наталією Хоцянівською 

та керівниками департаментів міністерства, народними депутатами України, очільниками області та 

керівниками профільних департаментів Вінницької ОДА. 

Як науковець, професор кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія 

безперервної освіти», я постійно читав лекції для майбутніх магістрів та керівників закладів 

загальної середньої освіти. Основна їх тематика - бюджетний процес на місцевому рівні в Україні: 

правове регулювання, повноваження місцевої влади, участь громадськості. 

Відбулась  зустріч  з лідером  ВО  «Батьківщина»  Юлією Тимошенко під час перебування на 

Вінниччині. Команда  «Батьківщини» та українці, які проти розпродажу чорноземів, будуть 

конституційними методами захищати українську землю. "З 1  липня почав діяти антиконституційний 

закон про розпродаж сільськогосподарської землі. Цей закон порушує мінімум 22 статті Конституції 

України. Він передбачає прямо з 1 липня право банкам з іноземними інвестиціями, тобто іноземцям, 

володіти сільськогосподарською землею. Припиняється право постійного користування землею для 

наших аграріїв, тобто українське фермерство викреслюється з життя. Починає діяти аукціон, де 

гроші, а не національні інтереси і не розвиток фермерства, буде вирішувати, кому буде належати 

земля і кому вона буде приносити прибуток", – наголосила Юлія Тимошенко. 

Робота в окрузі – це, насамперед, безпосередня робота з людьми, вирішення нагальних  проблем як 

громади в цілому, так і окремо взятих людей. Я брав участь у сесіях сільських громад, що 

знаходяться на території мого виборчого округу, надавав практичну методологічну допомогу 

новообраним головам територіальних громад, старостам старостинських округів, депутатам 

сільських ,селищних та міських рад. Виступав на сесіях цих рад. Адже сьогодні в непростий та 

перехідний період для кожної територіальної громади потрібно налагодити тісні стосунки між 

депутатами різних рівнів. Наголошував, що депутати місцевих рад повинні брати на себе цілковиту 

відповідальність за всі сфери життя на власних територіях. Саме це є показником успішної й 

доцільної діяльності територіальної громади 

Одним із дієвих напрямків депутатської діяльності вважаю особистий прийом громадян. За 

минулий рік у моїй громадській приймальні побувала значна кількість жителів колишнього 

Тростянецького та прилеглих до нього районів. Люди зверталися по допомогу, коли не могли 

пробити стіну чиновницької байдужості у вирішенні питань, пов’язаних із оформленням землі, 

майна, отриманням різного виду державних допомог. Але найбільше все-таки звернень було на 

отримання матеріальної допомоги для лікування. 



Питання надання якісних медичних послуг населенню у мене завжди на особливому контролі. Я 

багато доклав зусиль, аби добитися фінансування із бюджетів різних рівнів, щоб зробити 

реконструкцію Ободівської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тепер 

жителі цієї громади мають якісні медичні  послуги, а лікарі пристойні умови праці. Разом зі своєю 

дружиною Т.І. Мазур, депутатом Тростянецької селищної ради, ми надавали відчутну допомогу 

засобами індивідуального захисту фельдшерсько- акушерським пунктам громад округу у період всіх 

трьох хвиль пандемії. Наші лікарі – це золотий фонд нації, турбуватися про їхню безпеку має кожен 

із нас. Коронавірусна інфекція ще раз показала, що вирішувати проблеми медицини треба гуртом.  

Найбільша складова моєї меценатської діяльності припала  на підтримку освітніх закладів регіону, 

адже діти – це майбутнє нашої держави. Інвестиції у них – це найблагородніша і найокупленіша 

справа для суспільства. На звернення батьків та педагогічних колективів у Новоободівську дитячу 

музичну школу разом із дружиною  придбали сучасний рояль. Для надання якісних освітніх послуг у 

рамках нової Української школи закупив учням молодших класів Ободівської ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

плазмовий телевізор та учнівську дошку, дверний блок у рідну Гордіївську школу, необхідний 

інвентар для занять фізкультурою в інші школи мого виборчого округу. 

До речі, підтримка спорту – це  один із пріоритетних напрямків моєї депутатської діяльності, бо 

здорові діти – це здорова нація. Я придбав футбольну форму для юних гравців Новоободівської 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Радості дітей немає меж. Діти - це наше майбутнє і ми все повині робити для їх 

успіху. 

Я постійно був організатором і генеральним спонсором багатьох футбольних та волейбольних 

турнірів. 

Зокрема, сприяв проведенню обласного турніру з волейболу в Ободівській територіальній громаді. 

Змагання були приурочені до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

Проведення цих змагань є хорошою традицією, адже вони відбуваються декілька десятків років 

поспіль. Спортсмени з усієї області з’їжджаються в Ободівку, щоб продемонструвати свою 

майстерність у цьому виді спорту та позмагатися за волейбольну першість. Цьогоріч, незважаючи на 

погоду, в турнірі взяли участь вісім команд з смт. Крижопіль (дві команди), смт. Чечельник, смт. 

Тростянець, місто Вінниця, місто Ладижин, село Ободівка, село Летківка. 

Виступив одним із спонсорів Вінницької команди ветеранів волейболу під час проведення IX літніх 

Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки з волейболу, який пройшов в с. Коблево 

Миколаївського району Миколаївської області. 

З року в рік протягом десяти років у Ободівській територіальній громаді я підтримую щорічний 

турнір із волейболу пам`яті місцевого тренера Володимира Ярмака. В нинішньому році у турнірі 

взяли участь команди Ободівки, Чечельника, Теплика, Крижополя, міста Вінниця.  

У запеклій боротьбі перемогу здобула команда Ободівської територіальної громади. 

Вже не перший раз долучаюся до підтримки збірної команди Вінницької області з волейболу серед 

ветеранів 60+, які беруть участь у Всеукраїнських змаганнях. 

На цей раз у розіграші кубка України у місті Коблево, який проходив з 8 по 12 вересня. В турнірі 

брали участь дванадцять команд, серед яких команди Одеси, Херсона, Житомира, Дніпра, Харкова, 

Нікополя, Києва, Краматорська, Чернівців, Суми. В запеклій боротьбі наша команда перемогла 

команди Одеси, Дніпра, Херсона та поступилася команді Харкова і в підсумку зайняла четверте 

почесне місце. 

В пам’ять про чудову людину, патріота Чечельницького району Сергія Васильовича Шепітка був 

проведений уже втретє волейбольний турнір. Участь в змаганнях взяли команди: Подільська 

(Котовськ), Бершаді, Ольгополя, Чечельника, Ободівки та села Вербка. У запеклій спортивній 

боротьбі в фіналі зустрілися команди Ободівки та Подільська. Перемогу здобула команда 

Ободівської територіальної громади.  

Подарував сучасну волейбольну сітку для ветеранів волейболу селища Чечельник. Забезпечував 

поїздки Тростянецької команди ветеранів футболу на участь в обласних змаганнях. У цьому плані 

моїм активним помічником був голова Тростянецького товариства «Колос» Володимир Денисюк, за 

що йому особлива подяка. Мені приємно, що волейбольна громадськість  Гайсинського району 



оцінила мої старання по підтримці цього виду спорту і обрала мене головою районної федерації  

волейболу. 

Немає нації і без своєї культури. Тому мої зусилля завжди були спрямовані на підтримку 

культурних заходів громад, фестивалів сільського, районного та обласних рівнів. Незабутнім 

дійством став фестиваль вареників, проведений в Ободівській територіальній громаді в селі 

Бережанка. На свято завітали гості та творчі колективи із сіл Нова Ободівка, Ободівка, Цибулівка, 

Торканівка, Верхівка, Каташин, Любомирка, які дарували усім позитивний настрій своїми творчими 

виступами. 

Під час фестивалю вареників було представлено понад 10 видів різних начинок однієї з 

найголовніших страв українців. Вареники з капустою, грибами, сиром, вишнями, гречкою, м’ясом, 

абрикосами …і, звісно, всіма улюблена класика – вареники з картоплею. Адже працьовитий і 

гостинний український народ здавна славився хлібосольством. 

Організатором цьогорічного дійства виступила завідувач філією «Бережанський будинок 

культури» КУ «Центр культури та дозвілля» Наталія Миколаївна Мельник. Велике спасибі за чудову 

організацію. 

Представників культурних осередків кожного старостинського округу ми з дружиною нагородили 

цінними подарунками.  

Не раз надавав матеріальну допомогу для закупівлі сценічних костюмів аматорам художньої 

самодіяльності. 

Оздоровлення дітей – це та складова турботи про них, без якої важко уявити сьогодення. Це 

питання у своєму виборчому окрузі прагну поставити на найвищу висоту. Свідченням цьому є 

реконструкція комунального закладу «Дитячий юнацько-фізкультурний заклад оздоровлення та 

відпочинку «Подільська казка» на території Ободівської сільської ради. Дякуючи підтримці 

депутатів Ободівської сільської та  Гайсинської районних рад, ця оздоровниця найближчим часом 

зможе приймати до себе на відпочинок дітвору не лише навколишніх громад району, а й інших 

районів області. 

Окреме слово хочу сказати про духовність. Вона – це та об’єднуюча сила, яка дає можливість 

суспільству бути монолітним, свято берегти християнські традиції. А тому вважаю за честь 

допомагати храмам округу у ремонтах, придбанні церковної утварі. Зокрема, ми з дружиною 

подарували богослужбові книги та «Міні»-місячні читання на календарний церковний рік, 

напрестольний Хрест настоятелю храму Святого Великомученика Димитрія Солунського в моєму 

рідному селі Гордіївка отцю Пімену.  

Велика подяка настоятелю храму Свято-Різдва Богородиці села Велика Стратіївка отцю Петру за 

увагу та переданий коровай в честь освячення престолу в 140-ву річницю храму. Адже нам у 

минулому році спільними зусиллями вдалося провести зовнішній ремонт церкви. 

Приємна новина для Ободівської територіальної громади. Робота протягом майже двох місяців 

дала результат. Вдалося разом з директором Вінницької регіональної філії Віталієм Павловичем 

Лукашенком знайти можливість встановити банкомат Приватбанку в селі Ободівка.  

Непрості часи нині переживають місцеві засоби масової інформації. Інтернет намагається їх 

повністю витіснити із ринку інформаційних послуг. Хоча новини інтернету – це найбільш неякісні 

інформаційні послуги, які в народі називають фейковими. За ці новини ніхто не несе 

відповідальності, на відміну газетних, а тому  вони перетворилися на суцільний потік бруду, який 

виливають на голови успішних, принципових людей, які не замовчують проблеми влади, і завжди 

мають свою виважену думку. Ллють цей бруд переважно, так звані, диванні експерти, які в житті 

самі нічого не зуміли досягти. А тому постійно надаю підтримку регіональним засобам масової 

інформації колишнього Бершадського, Чечельницького, Гайсинського районів, популярній на 

Тростянеччині газеті обласної сфери розповсюдження «Нове життя подільських громад». Ці видання 

за власний кошт я передплатив найнезахищенішим  верствам населення, аби люди знали правду про 

те, що діється навколо них, а не споживали брехливі факти. 

Місцеві засоби масової інформації, які пройшли процес роздержавлення, залишились поза межами 

процесу децентралізації. Тим більше, що ми живемо в час, коли завдання номер один – інформаційна  



безпека. І це потрібно розуміти. Тому після звіту про виконання Регіональної програми сприяння 

розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області за 2019-2021 

роки на засіданні постійної комісії з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності 

та етики звернувся до колег винайти фінансові можливості щодо підтримки наших колишніх 

районних газет. 

Мої старання по-достоїнству оцінила Вінницька обласна організація Національної спілки 

журналістів України, нагородивши своїми подяками та Почесними грамотами. Приємно було 

отримати диплом переможця творчого конкурсу «За збереження історичної спадщини рідного краю» 

від секретаріату Вінницької обласної організації Національної спілки журналістів України під час 

урочистостей з нагоди Дня журналіста, які відбулися у Вінницькому обласному молодіжному центрі  

«Квадрат». 

Ми повинні докладати максимум зусиль для збереження і відродження сіл, поліпшення якості та 

продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання. Розвитку малих 

сіл, їх самобутньої культури, рекреаційного потенціалу має бути прикута особлива увага як 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, так і громадських організацій. З такими 

словами звернувся до жителів села Метанівка, що в Соболівській територіальній громаді під час 

відкриття композиції територія патріотизму, розвитку, успіху в культурно-етнографічному святі "А 

найрідніший серцю-рідний край", що стала переможцем обласного конкурсу «Комфортні громади». 

Щирі слова подяки за чудове свято для метанівчан і гостей голові ГО "Наша Метанівка" Віталію 

Дімітрієву. 

За останні роки значно покращена співпраця з громадськими організаціями, особливо з МГО 

«Україна-Польща-Німеччина» та МГО Регіональний центр транскордонного співробітництва 

Єврорегіон “Дністер”, які очолює Сергій Пилипович Татусяк. У минулому році представники 

Міжнародної компанії Sun Republic з Кіпру провели семінар на тему співпраці у галузях освіти, 

нерухомості, медицини, спорту та туризму.Семінар відбувся за участі директора компанії Sun 

Republic Турала Алієва та комерційного директора Мамеда Гафарова й офіційного представника в 

Україні  Ірини Дворніцької.  

Партнером семінару є Euroregion "Dniester", на запрошення якого до участі в заході долучилися 

представники освітніх закладів, місцевого самоврядування та бізнесу. 

Разом з головою Вінницького обласного спортивного товариства «Колос» С.П. Татусяком та 

виконавчим директором федерації волейболу Вінницької області В.І. Дімітрієвим обговорили 

проблемні питання щодо розвитку волейболу на Вінниччині. Адже сьогодні конче необхідно 

напрацювати стратегію розвитку цього виду спорту, особливо в новостворених територіальних 

громадах. Працюємо над стратегією. 

Найприємнішими у депутатській діяльності є пасхальні та передноворічні дні. Напередодні 

світлого Великодня із  пасочками та іншими продуктовими наборами разом зі своїми помічниками 

відвідую стареньких одиноких людей, які сьогодні потребують не тільки матеріальної підтримки, а й 

звичайного людського тепла, душевної розмови, щирої поради та розради. 

А малеча у дитсадках та школах завжди очікує новорічної казки із подарунками. Ці речі завжди 

робити  дуже приємно, бо бачиш, що вони запалюють щастя в дитячих очах. Від їх позитивних 

емоцій ще більше хочеться жити і творити для блага людей. 

Вступивши у Новий, 2022 рік, я хочу запевнити вас, дорогі мої виборці, що і надалі не охолоне мій 

запал допомогти кожному. Ви мені повірили, віддаючи свої голоси на виборах, і знайте, що вашою 

довірою я дуже дорожу, і робитиму все можливе, щоб її  оправдовувати. 

З повагою ваш  

Геннадій МАЗУР,  

депутат Вінницької  
обласної Ради. 


