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Вінницька обласна рада
Звіт

про проведену роботу депутата Вінницької обласної ради
8 скликання, обраного від політичної партії 

«Українська Стратегія Гройсмана»
КАВУНА Олександра Федоровича 

за 2021 рік

У своїй депутатській діяльності керуюся Конституцією України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про статус депутатів місцевих рад». Регламентом Вінницької обласної ради 
та іншими нормативними актами, що визначають порядок діяльності 
депутатів обласної ради.

Як депутат Вінницької обласної ради спрямовую свою роботу на захист 
інтересів громадян, виконання доручень виборців у межах депутатських 
повноважень.

Протягом звітного періоду сприяв вирішенню проблемних питань 
жителів округу: працевлаштуванню, соціальному захисту населення, 
покращенню соціальної інфраструктури та незмінно намагався сприяти 
розвитку культури і спорту. У своїй передвиборній кампанії, зустрічаючись із 
виборцями, я обіцяв допомагати громадам в цілому й кожному мешканцю, 
який цього дійсно потребує, а свої обіцянки я намагаюся виконувати.

В обласній раді я вхожу до фракції політичної партії «Українська 
Стратегія Гройсмана» та є членом постійної комісії з питань 
агропромислового розвитку та земельних відносин.

До розгляду кожного питання комісія підходила виважено та 
принципово. На засіданні розглянуто цілу низку актуальних питань. Серед 
них:

- хід виконання Програми збереження та відтворення родючості ґрунтів 
земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022..роки;
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- хід виконання Програми розвитку лісового і мисливського 
господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 
обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення 
населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу 
культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки;

- хід виконання Програми боротьби з амброзією полинолистою у 
Вінницькій області на 2017-2021 роки;

- «Про регіональну Програму з охорони земель, поліпшення відповідних 
угідь, проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у 
Вінницькій області на 2021-2025 роки»;

- «Про погодження ліміту щорічного використання лісових ресурсів при 
заготівлі другорядних лісових матеріалів (деревної зелені) на 2021-2025 
роки».

- «Про Програму розвитку особистих селянських, фермерських 
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021-2025 
роки».

- звернення депутатів Вінницької обласної ради 8 скликання до Кабінету 
Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів 
України ш;одо проекту Державної стратегії управління лісами України до 
2035 року.

Загалом проблематика діяльності постійної комісії дуже широка. 
Питання, які вона розглядає впливають практично на кожного жителя 
області, адже під контролем комісії перебуває природний ресурсний 
потенціал Вінниччини.

Із 15 проведених пленарних засідань обласної ^ади взяв участь у 14 та у
9 засіданнях постійної комісії. Брав участь в обговорені питань, які 
розглядались на сесії, готував депутатські звернення та запитання з 
актуальних питань.

Беру активну участь у сесійних засіданнях Бершадської міської та 
Джулинської сільської рад на своєму виборчому окрузі.

Протягом року постійно працювала громадська приймальня в 
с.Джулинка. Це допомагало бути ближчим до проблем жителів виборчого 
округу. У громадській приймальні вислухають та допоможуть отримати 
відповідь з усіх поставлених питань, наддадуть консультацію та роз’яснення 
чинного законодавства, оформлять депутатське звернення до будь-якого 
державного органу для вирішення питання по суті. Прийом громадян в селі 
Джулинка проводиться кожен вівторок та четвер місяця з 10-00 до 15-00 год.



за адресою: вул. Соборна, 1. Окрім того, здійснюється прийом громадян в 
м.Бершаді кожну 3-ю та 4-ту середу місяця з 10-00 до 13-00 год. за адресою: 
вул. Героїв України, 23.

Найбільше звернень надійшло із проханням надати допомогу на 
лікування важкохворих. Усі вони були розглянуті, зібрано необхідні 
документи й, по можливості, виділено кошти.

За звітний період з депутатського фонду було надано 38 матеріальних 
допомог на загальну суму 120 000 грн. Допомога надавалася на лікування 
онкологічних захворювань, реабілітацію учасників антитерористичної 
операції та дітей-інвалідів, малозахищених верств населення.

З нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності України, за моєї 
ініціативи, поблизу села Серединка, Гайсинського району було висіяно із 
сільськогосподарських культур зображення Тризуба. Загальна площа герба 
становить 647 тисяч кв. метрів, його висота - 1 140 метрів, а ширина -  572 
метри. Ця подія зафіксована у Книзі національних рекордів України. На 
реєстрацію рекорду прийшло понад 140 мешканців Джулинської 
територіальної громади, які поруч із гербом, створили число «ЗО», таким 
чином привітали співвітчизників із ювілеєм Незалежності країни.

Напередодні дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят на 
прохання педагогічних колективів мого округу дітям з малозабезпечених 
родин було придбано святкові подарунки.

Протягом року постійно співпрацював з волонтерськими організаціями 
щодо проведення їх заходів та надавав підтримку учасникам АТО/ООС. 
Долучався до роботи щодо збору допомоги для наших захисників. 
Відчуваючи свою відповідальність перед воїнами-земляками, котрі 
перебувають у самому пеклі проведення бойових дій, неодноразово купував 
предмети особистої гігієни, білизну, теплий одяг, продукти харчування тощо.

Долучався до вирішення важливих питань, піднятих фомадянами, на 
рівні керівництва громад та області.

Ці питання стосувалися транспортного сполучення, якості надання 
послуг з електропостачання, якості питної води, соціальних виплат пільговим 
категоріям населення, ремонт доріг та інше.

Надавав фінансову допомогу для вирішення нагальних питань 
життєдіяльності міської та сільської громад: на посилене харчування дітей, 
ремонту та придбання паливно-мастильних матеріалів для автомобілів 
«Джулинського центру первинної медико-санітарної допомоги», придбання 
кисню для Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування, допомога 
технікою для розчищення доріг від снігу в окремих населених пунктах 
громад.



Беру участь у визначних заходах, які відбуваються на території мого 
виборчого округу.

І надалі буду реагувати на прохання та пропозиції жителів краю, 
захищати їх права та інтереси, а також брати участь у впровадженні 
державної політики на місцевому рІвнІ.

У свою чергу, хочу подякувати всім моїм виборцям, які підтримують 
мене. Саме це надихає працювати та йти вперед.

Хтось із мудрих сказав: «У житті не потрібно бути важливим, а 
важливо бути потрібним». Це твердження і є девізом мого життя та всіх 
щоденних справ, адже все, що я роблю потрібно людям, моїм виборцям, 
моїм землякам. Напевно, у цьому і є сенс мого життя.

Депутат
Вінницької обласної ради Олександр Кавун


