
Шановні виборці!
Сьогодні я звертаюся до Вас не як

діючий сільський голова
Сокиринецької ОТГ, а як кандидат

на посаду голови Лука–
Мелешківської об’єднаної громади.

Протягом цих років, коли Ви довірили мені бути головою Сокиринецької 
громади, мною спільно з громадою та депутатським корпусом виконано:
-  Роботи з підключення мереж вуличного освітлення населених пунктів 
Хижинці, Парпурівці, Майдан-Чапельський;
- Упорядковано усі сільські кладовища ;
- Проведено вибіркове асфальтування доріг населених пунктів Сокиринці, 
Хижинці, Парпурівці, Майдан-Чапельський;
- Утеплено приміщення ДНЗ «Дзвіночок»;
- Проведено поточний ремонт Хижинецької АЗПСМ, ФАПів, оновлено 
матеріально-технічну базу, закуплено комп’ютерну техніку;
- Усі комунальні заклади підключено до мережі «Інтернет»;
- Газофіковано приміщення Парпурівецького ФАПу,
- Покращена матеріально-технічна база закладів освіти;
- Проведений ремонт шкільної їдальні в КЗ «Хижинецький ліцей», замінено на 
металопластикові  усі вікна закладів освіти;
- Заклади дошкільної та загальної середньої освіти підключено до 
централізованого водопостачання;
- Зроблено сучасний ремонт в адміністративному приміщенні сільської ради та 
впорядковано територію;
- Встановлено сучасні зупинки громадського транспорту, урни для сміття;
- Виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт 
Будинку культури в с. Парпурівці.
- Розпочато роботи по капітальному ремонту даху в ДНЗ «Золотий ключик» та 
утепленню фасаду Сокиринецької філії КЗ « Хижинецький ліцей»;



- Викопано 6 артезіанських свердловин та виготовлено проектно-кошторисну 
документацію на нове будівництво мереж водопостачання у с. Сокиринці та 
Хижинці;
- Систематично проводиться впорядкування та благоустрій територій населених
пунктів;
- Налагоджена тісна співпраця з інвесторами, що дало позитивні результати для 
розвитку населених пунктів громади.
        Сьогодні ми з Вами стоїмо на складному шляху об’єднання та створення 
незалежної громади. Спираючись на довіру жителів громади, разом з нашою 
командою, я дбатиму, щоб громада з кожним роком ставала ще більш 
комфортною та сучасною і динамічно змінювалась в усіх сферах сільського 
життя.
Ми чітко знаємо, на яких пріоритетах необхідно зосередитись у наступні 
5 років:
Сучасна економіка:
• залучення інвесторів інфраструктури села та інвестицій, спрямованих на 
розвиток інфраструктури села;
• сприяння у створенні та організації нових робочих місць;
• сприяння розвитку підприємницької діяльності на селі;
Якісна медицина:
• створити умови для роботи сімейних, дитячих консультацій по селах;
• зміцнювати матеріальну базу амбулаторій та ФАПів;
• створити ефективну сільську службу «швидкої медичної допомоги»;
• сприяти проведенню комплексних профілактичних заходів з попередження
захворювань.
Діти – наше багатство!
• створення доступності та якості надання освітніх послуг жителям громади;
• забезпечити дітям безпечне перевезення з дому до школи та у зворотньому
напрямку;
• створення умов для отримання якісних освітніх послуг для дітей з особливими
освітніми потребами;
• покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої та 
дошкільної освіти;
• створення умов для розвитку й підтримки здібних та обдарованих дітей;
• сприяння розвитку та покращення позашкільної освіти.
Сучасна інфраструктура та якісні послуги:
• відновлення та ремонт доріг, а також підтримка їхнього належного стану 
взимку;
• вирішення питань щодо централізованого водопостачання;
• остаточне завершення робіт щодо освітлення вулиць;
• продовження організованого та регулярного вивезення сміття із населених 
пунктів об’єднаної територіальної громади;
• упорядкування стихійних смітєзвалищ, що забруднюють навколишнє 
середовище;



• продовження благоустрою населених пунктів та організація зон відпочинку на 
території громади;
• сприяння постійному розвитку у роботі сільських клубів, бібліотек;
• організація відпочинку сільської молоді;
• продовження та збереження традицій проведення урочистостей щодо  
важливих подій у житті сільської громади;
• сприяння розвитку спорту громади;
• допомога ветеранам, інвалідам, багатодітним і малозабезпеченим сім'ям,
пенсіонерам;
• облаштування нових дитячих та спортивних майданчиків;
Не виключаю, що життя вноситиме свої корективи та ставитиме нові завдання, 
про те всі наші кроки будуть направлені на покращення життя в нашій громаді.

Шановні виборці!
Ми разом з Вами заклали фундамент для реалізації дуже масштабних та 
потрібних громаді проектів. Зараз все залежить від Вас, шановні земляки. 
Я сподіваюсь на Вашу підтримку та довіру, щоб всі наші з вами мрії, проекти та
плани стали реальністю, а наша громада – окрасою України!



АВТОБІОГРАФІЯ

Мельничук Лариса Дмитрівна.
08 серпня 1970 року народження;
Громадянка України.
Освіта базова вища.
В 1987 році закінчила Хижинецьку ЗОШ.
На протязі 1987-1990 років навчалась в Вінницькому кооперативному технікумі
за спеціалізацією «Товарознавство промислових та продовольчих товарів».
В 2013 році закінчила Вінницький кооперативний інститут за напрямком
підготовки «Маркетинг» та здобула кваліфікацію бакалавра з маркетингу.
Трудова діяльність: 
25.10.1990 року рішенням 4 сесії 21 скликання
Сокиринецької сільської ради Вінницького району Вінницької області
обрана секретарем Сокиринецької сільської ради народних депутатів.
12.11.2010 року обрана на посаду Сокиринецького сільського голови.
12.11.2015 року обрана на посаду Сокиринецького сільського голови.
24.12.2016 року обрана на посаду Хижинецького сільського голови .
Посада: Сільський голова Хижинецької сільської ради Сокиринецької
об’єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької області.
Позапартійна.
Судимість відсутня.


