
Я,  Юрченко  Наталія  Григорівна,
кандидат на посаду сільського голови Лука-Мелешківської сільської ради
Вінницького району Вінницької області. 

За  своє  життя  я  мала  можливість  змінювати  села,  міста  та
країни свого проживання. Проте, саме Лука-Мелешківська стала для мене
затишною домівкою. Тут утворилась моя сім’я і живе вся, тепер уже моя,
велика  родина  чоловіка,  тут  народився  мій  син,  розширилось  коло
справжніх  друзів.  Саме  сюди  я  перевезла  своїх  батьків,  сестер.  З
впевненістю можу сказати, що я люблю це місце! Я люблю нашу громаду!
Великою честю буде для мене посада голови нашої громади, яка
об’єднує  села: Іванівку,  Лани,  Луку-Мелешківську,  Майдан
Чапельський,  Парпурівці,  Пиляву,  Прибузьке,  Сокиринці,
Студеницю, Тютьки, Хижинці, Цвіжин, Яришівку. Я дійсно хочу і можу
покращити  життя  мешканців  ОТГ,  зробити  його  комфортним  та
безпечним!

Я  відповідальна,  принципова,  з  великим  професійним  досвідом,
витримана, отримую задоволення від спілкування з людьми та вирішення
їхніх проблемних питань. 

Мої принципи: 
 вирішувати все тут і зараз, 
 піклуватися про інших, 
 працювати на результат.

Громадська робота: 
 голова батьківського комітету Лука-Мелешківської  ЗОШ І-ІІІ ст. 2016-2017 та 2017-2018

навчальні роки. За моєї ініціативи та під моїм керівництвом на посаді фінансового директора ТОВ
«Аграна Фрут Лука»  (2002р.- 2010р.) було відремонтовано три класи Лука-Мелешківської ЗОШ І-ІІІ
ст.;

 депутат  7  скликання  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  голова  бюджетної  комісії
(проведено більше 50 засідань бюджетної комісії, розглядали всі питання, які стосувалися бюджету
громади, структурних змін, і виносили свої рішення на сесії).

Освіта: повна вища.
- з  1992  по  1997  рік  навчалася  у   Сумському  сільськогосподарському  інституті  за

спеціальністю «бухгалтер», отримала диплом з відзнакою.
- з 1998 по 2001 рік навчалася в Університеті прикладних наук у Німеччині (University of

applied  sciences  Weihenstephan)  за  спеціальністю  «менеджер»,  закінчила  відмінно,  працювала
викладачем в цьому ж закладі – курс «Аграрний менеджмент».

 Трудова діяльність: 
- з 1996 року по 1997 рік – головний бухгалтер енергетичного управління заводу «Зірка»,

м. Шостка, Сумська обл. (під час виробничої практики);
- з 1997 року по 2000 рік – викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Сумський

державний аграрний університет, м. Суми;
- з  2000  року  по  2002  рік  –  консультант  з  питань  економіки  та  технології  сільського

господарства ТОВ  «Агроконсалт-Трансформ» (німецько-український аграрний проект –  проектні
розробки  по  розвитку  й  плануванню  використання  сільськогосподарських  угідь,  залучення
інвестицій, організація виставок, конференцій), керівник відділення в м. Черкаси;

- з 2002 року по 2010 рік – фінансовий директор ТОВ  «Аграна Фрут Лука», с. Лука-
Мелешківська;

- з 2010 року по 2012 рік – фінансовий директор групи компаній (ТОВ «ТПК «Марія» та ін.), 
м Вінниця;

- з 2013 року по теперішній час – комерційний директор ПП «Подільське яблуко», м. 
Вінниця.

Партійність: безпартійна.
Сімейний стан: заміжня.
Склад сім`ї : Чоловік - Юрченко Віталій Володимирович, 1981 р.н. 

   Син - Юрченко Володимир Віталійович, 2005 р.н. 
Судимостей не маю.

ЩИРО ВДЯЧНА ЗА ВАШУ ДОВІРУ!
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Я, Юрченко Наталія Григорівна, кандидат на

посаду сільського голови Лука-Мелешківської сільської ради
Вінницького району Вінницької області.

Без зайвих обіцянок – наші реальні кроки
до якісного життя громади!

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 Зменшення  витрат  на  утримання  апарату  ради  ОТГ  шляхом
оптимізації його функцій. 

 Забезпечення доступного розташування відділів апарату ради ОТГ
для жителів громади. 

 Заснування молодіжної  ради з питань формування та реалізації
молодіжної політики в громаді.

МЕДИЦИНА 

Доступність і якість надання кваліфікованої медичної 
допомоги поруч з вашим будинком. Пріоритет – здоровий спосіб 
життя та профілактика захворювань.

Що зміниться у сфері медицини для громади:

 новий  консультаційний  центр  з  широким  спектром
додаткових  послуг,  замість  комунального  некомерційного
медичного підприємства;

 стаціонар  з  палатою  інтенсивного  лікування,  цілодобовим
постом,  спеціальним  медичним  обладнанням,  замість
денного стаціонару;

 дві нові амбулаторії з невідкладною допомогою кожна, а це
лікарі, два додаткових автомобіля невідкладної допомоги;

 вісім  повноцінних  фельдшерсько-акушерських  пунктів,
замість семи.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

1. Упорядкування  руху  автотранспорту  між  населеними  пунктами
ОТГ,  графіків  руху  транспорту  та  якості  наданих  послуг,
упорядкування   та  облаштування  зупинок  громадського
транспорту.

2. Упорядкування  та облаштування місць паркування біля закладів
ОТГ.

3. Поетапне вирішення питання благоустрою: 
- налагодження водопостачання,  
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- освітлення вулиць, 
- ремонт  доріг  до  10%  щорічно,  облаштування  пішохідних

доріжок,  «лежачих  поліцейських»,  пішохідних  переходів,
облаштування поворотів сферичними оглядовими дзеркалами, 

- вивезення сміття,
- озеленення  сіл,  своєчасна  обрізка  аварійних  дерев  та

облаштування  зелених  зон,  висадка  зелених  насаджень  з
подальшим доглядом за ними, реконструкція парків;

- облаштування  місць  загального  відпочинку  та  дитячих
майданчиків;

4. Забезпечення  соціальних  гарантій  учасникам антитерористичної
операції.

5. Створення соціального закладу для літніх  людей з  цілодобовим
утриманням. Розробка програми соціальної допомоги літнім людям
з урахуванням закладів.

6. Вирішення  питання  оплати  праці  технічного  і  медичного
персоналу освітніх закладів.

7. Вирішення проблеми бродячих тварин. Відповідно до закону “Про
захист  тварин  від  жорстокого  поводження”  і  використовуючи
досвід  волонтерських  організацій,  облаштувати  притулок,  де  б
проводилися стерилізація і вакцинація від сказу.

БЕЗПЕКА

Створення  центра  безпеки  з  поліцією,  МНС  і  невідкладною
допомогою.

ОСВІТА І КУЛЬТУРА

Початкова  освіта  формує  щасливу  дитину.  Загальна  освіта  —
людину сучасних знань.

На сьогодні у нас існує один освітній опорний Комунальний заклад
«Заклад загальної середньої освіти – ліцей Лука-Мелешківської сільської
ради» з філіями в с.  Іванівка, с.  Прибузьке, с.  Яришівка. Доцільним є
відокремлення двох гімназій з метою поглибленого вивчення окремих
дисциплін і отримання додаткових фахових знань з деяких професій в
ліцеї  з  ресурсним  комбінатом  і  гімназіях,  внаслідок  чого   збільшимо
державне  фінансування.  Приєднані  освітні  заклади  зберігають  свій
статус у складі ОТГ.

Інклюзивно-ресурсний центр, створений з метою реалізації права
дітей  з  особливими  освітніми  потребами  на  здобуття  дошкільної  та
загальної середньої освіти, може надавати платні послуги і отримувати
оплату у вигляді державних субвенцій від інших громад.
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Заклади шкільної і дошкільної освіти, клуби та будинки культури
потребують  зміцнення  матеріально-технічної  бази,  поточних  і
капітальних  ремонтів  (особливо  викликає  занепокоєння
протипожежний захист).

ЕКОЛОГІЯ

 Впровадження  контролю  за  шкідливими  викидами,  проведення
регулярних  місцевих  моніторингів  щодо  екологічної  ситуації  та
безпеки;

 Впорядкування  територій,  забруднених  сміттезвалищами,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, контроль за чистотою вулиць
ОТГ.

 Участь  у  державних  програмах,  спрямованих  на  впровадження
екологічно чистих джерел енергії та енергозбереження.

 Надання  пріоритету  в  інвестуванні  екологічно  безпечним  та
енергозберігаючим проектам і технологіям.

 Регулярний екологічний контроль води, повітря.

Ви спитаєте, де взяти гроші?
ЗБІЛЬШИМО ДОХОДИ НАШОЇ ГРОМАДИ З НАСТУПНИХ ДЖЕРЕЛ:

 трансферти (надходження) із Державного бюджету;
 податкові надходження (два найбільші податки: податок з доходів

фізичних осіб (ПДФО) та єдиний податок) – аудит;
 гранти (грошові  або інші  засоби,  які  надаються безплатно і  без

повернення); 
 орендна плата за землю - аудит;
 прибутки комунальних підприємств;
 доходи  від  інвестиційної  діяльності  (сприяти  створенню  нових

підприємств);
 участь у державних програмах.
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