
ЗВІТ 

про роботу депутата Вінницької міської ради,  

обраного від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»  

Яблонського Павла Васильовича 

за 2021 рік (з врахуванням даних за 2020 рік) 

 

     За звітний період мною було: 

 проведено 7 прийомів громадян (в період посилених карантинних 

обмежень прийоми не здійснювалися), на яких  прийнято 32 

громадянина, розглянуто заяв та скарг - 25, з них колективних - 0, 

вирішено особисто - 25, направлено до інших інстанцій - 0. В межах 

депутатського фонду надано матеріальної допомоги 22 громадянам за 

звітний період. В умовах посилених  карантинних обмежень  

громадяни мали змогу звертатись та здійснювати спілкування в 

телефонному режимі; 

 взято участь у  16 з 16  проведених засідань сесій міської ради. 

Інформування громадськості щодо моєї діяльності відбувалося на 

особистих прийомах, під час виїзних зустрічей на окрузі,  на зустрічах з 

колективами шкіл та дошкільних навчальних закладів, що розташовані на окрузі, 

та через мережу інтернет. 

За період моєї депутатської діяльності було налагоджено активну 

співпрацю та взаємодію з керівниками ОСББ та старшими по будинках на окрузі. 

У результаті цієї співпраці у звітному періоді було вирішено багато 

проблемних питань та здійснено ряд необхідних робіт, а саме: 

 облаштування паркувальних місць на прибудинкових 

територіях вул. Стельмаха 41, 49; 

 заміна вікон у під’їздах будинку по вул. Стельмаха, 53А; 

 ремонт м’якої покрівлі по вул. Стельмаха, 41; 

 капітальний ремонт вимощення будинків по вул. Келецька 132, 

134; 

 облаштовано пандус у будинку по вул. Стельмаха, 47. 

Окрім того, в поточному році остаточно вирішено питання забезпечення 

теплом та гарячою водою мешканців частини будинків по вулицях М. Ващука, 

М. Стельмаха, В. Порика, Воїнів-Інтернаціоналістів, Келецька в результаті 

придбання котельні Маяка у комунальну власність територіальної громади. Тому 

з початку опалювального сезону 2021-2022рр., КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» виробляє теплову енергію самостійно. 



До того ж, у закладах освіти, що розташовані на окрузі, було здійснено 

такі заходи та виконано роботи: 

 КЗ ЗОШ № 34:  придбано обладнання для надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами та 

інтерактивної панелі, виконано заходи, спрямовані  на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "НУШ", 

здійснено капітальний ремонт приміщень; 

 КЗ ЗОШ № 35: реалізація проєкту-переможця міського конкурсу 

«Бюджет шкільних проєктів», придбано інтерактивну панель, 

здійснено поточний ремонт інженерних мереж, виконано заходи, 

спрямовані  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "НУШ", проведено видалення сухостою, здійснено 

капітальний ремонт  дитячого майданчика; 

 КЗ ДНЗ №67: придбано водолічильник та морозильну шафу, 

виконано асфальтування території, здійснено капітальний ремонт 

покрівлі, проведено видалення сухостою; 

 ДНЗ № 4: здійснено придбання морозильної шафи; 

крім того, в усі вищезазначені заклади було придбано засоби для 

забезпечення протиепідемічного захисту під час освітнього процесу. 

Як депутат міської ради регулярно беру участь не лише у заходах, що 

відбуваються на території округу, але й в усіх загальноміських заходах. 

 

  

 

 

 

 

 


