
 Кандидат від громади 
на посаду голови 

Лука-Мелешківської ОТГ
КОМІСАРЧУК  

Олександр Миколайович

«Хай кожен крок, як квітка яблуні, дарує людям щедрий плід!»  
«Успішна громада – заможна родина!»

8 Кроків:
1. Сільська рада ОПІКУЄТЬСЯ громадою, а не громада 

УТРИМУЄ сільську раду.  
Рада – це НЕ «комерційна» структура  сімейного типу. 
Відкритість і Прозорість. Професіоналізм і 
Відповідальність. 

2. Громадський контроль за діяльністю ради ОТГ та її 
виконавчих органів

3. Налагодження доступної системи надання медичних послуг
населенню кожного села ОТГ.           

4. Шкільна та дошкільна освіта. Комфортні умови. 
«ВСЕ КРАЩЕ ДІТЯМ» - мій девіз в житті.

5. Молодіжна рада ОТГ – простір,  де молодь 
реалізовуватиме  проекти спортивні і дозвілля.

6. Розширення  і доступність послуг для населення. 
Як соціальних так і адміністративних. 
Швидко, якісно  і  без «подяки».

7. Активне довголіття – турбота про літніх людей та  
людей з інвалідністю.

8. Рада і місцеві підприємці – ПАРТНЕРИ.  
В хорошій родині - гроші з Сім’і не йдуть.

            



Комісарчук Олександр Миколайович
52 роки,  28.03.1968 р 

Народився 28.03.1968 с. Стіна Томашпільського р-ну. у родині вчителів
1985 закінчив школу , вступив  ВДПІ ім. Островського. 
1986-1988 служба в Армії. 
1992 - здобуття вищої педагогічної освіти. За фахом учитель біології та 
географії. 
з вересня 1992 року – розпочав службу в ОВС Замостянського району  м. 
Вінниця по роботі з «важкими» підлітками.  
1999 – здобув вищу юридичну освіту у Київській Академії ВСУ за фахом 
Юрист-правознавець. 
2008 р. звільнення з ОВС за вислугою років з посади керівника оперативного 
відділу Департаменту транспортної міліції МВС м. Київ. 
З квітня 2010 р. – по теперішній час - заступник генерального директора ПП 
«ОКЕАН-1»
Мешканець с. Тютьки з 2003 року.
Депутат 6 та 7 скликань. 
Одружений. Маємо трьох дітей. Вже дід   - підростає онука Віра.
Бізнес інтересів – немає.

Переконання:
- Партії,  які  належать олігархам ,  очолюють купки шахраїв, що мріють 
дорватися до  ВАШИХ грошей, які  називаються БЮДЖЕТ громади.
- Тільки кандидат від Громади   захистить інтереси громади , а не певної 
політичної сили.


