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ВУСИКА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА 

 

Мій обов'язок, як депутата обласної ради - робота із людьми і для людей. Вважаю, 

що депутат повинен завжди бути відкритим і чесним із виборцями, приймати рішення 

тільки в їхніх інтересах і відстоювати їхні права. 

Моя робота як депутата обласної ради спрямована на підтримку ініціатив місцевих 

громад, органів самоврядування та вирішення питань, з якими звертаються виборці. 

Приймаю активну участь у сесіях Жашківської міської та районної рад. Найбільше 

уваги приділяю проблемам збереження та функціонування шкіл, переймаюся 

питаннями екології та охорони здоров'я. 

Протягом 2016 року мною було здійснено 43 особистих прийомів громадян, 

здебільшого порушувалися питання надання матеріальної допомоги, допомоги на 

лікування, покращення соціально-побутових умов проживання. 

За рахунок власних коштів було здійснено: 

озеленення території с. Леміщиха Жашківського району на 80 тис.грн. 

облаштовано спортивний майданчик в с. Марійка Жашківського району на суму 20 

тис. грн. 

допомога в ремонті ФАПа та будинку культури в с. Леміщиха Жашківського 

району в сумі 14 тис. грн. 

допомога в ремонті шкіл в с. Леміщиха та с. Литвинівка Жашківського району в 

сумі 10 тис. грн. 

на матеріальну допомогу та лікування громадян виділено 15 тис. грн. 

З метою розвитку соціальної інфраструктури в м. Жашкові - 

запропоновано на умовах співфінансування виділити 1 млн. грн. на побудову 

спортивного комплексу з басейном. 

По всіх питаннях порушених у зверненнях громадян було надано вичерпну 

інформацію та прийнято позитивні рішення. Приймаю участь у громадських заходах, 

ініційованих органами влади та місцевого самоврядування усіх рівнів. 

Систематично був присутній на пленарних засіданнях обласної ради. 

З моєї ініціативи з обласного бюджету були виділені кошти на конкретні соціальні 

цілі в сумі 174,6 тис. грн., а саме: 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення дошкільного навчального 

закладу "Ялинка" №2 м. Жашкова Жашківського району Черкаської області - 30 тис. 

грн. 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення дошкільного навчального 

закладу "Малятко" с. Леміщиха Жашківського району Черкаської області - 20 тис. грн.. 

заходи з озеленення м. Жашкова Жашківського району Черкаської області - 50 тис. 

грн. 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення Жашківської спеціалізованої 

школи №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської районної ради 

Черкаської області - 50 тис. грн. 

матеріальна допомога громадянам на лікування та вирішення соціально-побутових 

питань - 24,6 тис. грн. 

Планую й надалі проводити свою депутатську діяльність в інтересах виборців. 


