Коротко звітую!
Вважаю за необхідність окреслити в загальних рисах мою депутатську
діяльність за останні два роки та подякувати колегам-депутатам, якими більшість
моїх ініціатив було підтримано. У полі мого зору як письменниці, педагога,
громадського активіста – здебільшого проблеми збереження, захисту і розвитку
духовного простору Шевченкового краю.
За моєї ініціативи як позафракційного депутата обласної ради та члена
депутатської комісії з питань освіти, науки, духовності, культури, молодіжної
політики та спорту протягом 2016 – 2017 рр. було включено до порядку денного
пленарних засідань такі питання освітньої та духовно-культурної сфери:
- «Про створення програми розвитку і захисту української мови,
проголошення 2016 року - Роком української мови та культури, а також
щодо написання і видання книг «Історія Черкаського краю» до Дня
незалежності (3 сесія 19.02.2016);
- «Про внесення змін до чинного Національного стандарту бухгалтерського
обліку, скасувавши норму щодо обов’язкового оцінювання літератури,
що надходить до фондів бібліотек ВНЗ без супровідних оціночних
документів незалежними зовнішніми комісіями (4 сесія 25.03.2016);
- «Про звернення депутатів обласної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Міністерства культури щодо фінансової
підтримки творчих спілок» (5 сесія 03.06.2016, 15 сесія 09.06.2017);
Результат: розроблена програма підтримки національних творчих спілок
Черкащини, виділені кошти на їхню діяльність;
- виступила з відкритим листом-зверненням представників творчих спілок
Черкащини до керівництва області щодо ситуації в гуманітарній сфері
Шевченкового краю та з клопотанням про організацію зустрічі з
представниками творчих спілок Черкащини для вироблення спільної
програми дій у сфері культури й духовності (8 сесія 16.09.2016);
Результат: проведена зустріч голови ОДА із представниками
національних творчих спілок та здійснено ряд заходів щодо їх підтримки;
- Про оголошення 2017 року – роком В’ячеслава Чорновола.
З метою достойного вшанування борця за незалежність України
запропонувала організувати заходи, а саме: створення та показ документального
фільму, видання науково-популярної літератури, організація виставок матеріалів
і документів, пов’язаних із діяльністю В. Чорновола;
Результат: 2017 рік проголошено роком В. Чорновола, розроблено та
проведено ряд пошанівних заходів.

- щодо звільнення начальника управління культури та взаємозв’язків з
громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації О.
Островського та оголошення прозорого публічного конкурсу на дану
посаду (10 сесія 16.12.2016)
Результат: начальника О. Островського звільнено, призначено О.
Шабатіна.
-

звернення до міністра освіти і науки України Лілії Гриневич щодо
недопущення інтеграції предметів української та зарубіжної
літератури та посилення уваги на національних пріоритетах в освіті (11
сесія 24.02.2017)

Результат: протестні акції та звернення призупинили процес інтеграції
україноцентричних предметів.
- звернення до голови обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. з
проханням надати доручення управлінню культури та зв’язків з
громадськістю обласної державної адміністрації та управлінню освіти і
науки облдержадміністрації підготувати Програму захисту і розвитку
української мови та включити її до складу комісії щодо розробки заходів
(12 сесія 03.03.2017)
Результат: Програма розроблена на 2017 – 2020 рр.
- «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до депутатів
Черкаської міської ради використання державної мови у зовнішній
рекламі на території м. Черкас» (18 сесія 28.11.2017);
Результат: Черкаська міська рада прийняла відповідне рішення
- «Про проголошення 2018 – 2019 рр. – роками української мови (21
сесія 2.03.2018)
Результат: 2018 рік проголошено Роком української мови на Черкащині,
розробляються заходи.
Постійно проводила зустрічі із представниками різних сфер та громад
різних районів, у результаті яких порушувала на сесії питання:
- щодо непрозорості у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад
закладів обласної комунальної власності, через що прослідковується
слабкий кадровий потенціал;
- недопущення забудови птахофабрик, які можуть призвести до
екологічного лиха на територіях вище означених Черкаського та
Чигиринського районів; звернулася до прокурора Черкаської області
Овчаренка С.А., начальника Національної поліції Лютого В.В.
розслідувати питання щодо законності чи незаконності забудови на
території Рацівської сільської ради пташників фабрики «Перемога Нова»

та поінформувати на наступній сесії щодо розслідування (10 сесія
16.12.2016, 12 сесія 03.03.2017, 18 сесія 28.11.2017)
- підтримала та зачитала колективне звернення від представників
Народного Руху України, ГО «Громадський рух соціальних ініціатив
учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби та працівників
правоохоронних органів м. Києва» ГО «Українська Академія наук», ГФ
Сила правди, ГО «Пам’яті героїв» з проханням не допустити будівництво
Канівської ГАЕС та вивчити пропозиції, викладені у зверненні (12 сесія
03.03.2017).
- підготувала та оприлюднила звернення депутатів Черкаської обласної ради
до Віце-Прем’єр-Міністра України Кириленка В.А., голови Черкаської
облдержадміністрації Ткаченка Ю.О., голови Черкаської обласної ради
Вельбівця О.І. щодо виділення коштів на облаштування об’єктів
інфраструктури села Мельники Чигиринського району» (13 сесія
24.03.2017).
Сприяла залученню коштів з обласного бюджету на:
- Технічні засоби для «Обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя
Симоненка» (ноутбук і принтер) - 14.600 грн.;
- КЗ «Обласний центр роботи з обдарованими дітьми» (комп’ютери (7 шт.),
біндер) – 66.400 грн.;
- Капітальний ремонт теплогенераторної з заміною тердопаливних котлів
Ірдинської ЗОШ І -ІІІ ступенів ( 60.000 грн.);
- Капітальний ремонт теплогенераторної з заміною тердопаливних котлів
Білозірської ЗОШ І - ІІ ступенів ( 60.000 грн.);
- Зелені насадження для паркової зони Білозірської ОТГ (50.000 грн.);
- Технічні засоби для Вільхівецької ЗОШ І-ІІІ ім. В. Чорновола (ноутбуки
(4 шт.) – 50.000 грн.
Сприяла залученню коштів з державного бюджету через співпрацю із
народним депутатом Віктором Кривенком в рамках проведення Року
В’ячеслава Чорновола на :
- Капітальний ремонт Вільхівецької ЗОШ І-ІІІ ім. В. Чорновола – 300.000
грн.;
- Технічні засоби для Єрківської ЗОШ І-ІІІ ім. В. Чорновола (медійна
дошка; комп’ютери (4 шт.) – 140.000 грн.)
- Знаряддя до снігоприбиральної техніки для Іркліївської ОТГ (100.000
грн.);
- Поточний ремонт музею-садиби В’ячеслава Чорновола в с. Вільхівець
Звенигородського району (50.000 грн.).

Сприяла збільшенню коштів з обласного бюджету на книговидання: за
останні два роки сума збільшилася з 250.000 грн. до 1000.000 грн. (2017 р.); до
800.000 (2018 р.).
- Як депутат сприяла залученню коштів для матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям та учасникам АТО.
Заходи,
проведені за моєї ініціативи, організації та участі:
- Гуманітарне віче (публічне обговорення освітніх новацій щодо
об’єднання україноцентричних предметів із зарубіжною літературою);
- «Різдвяне коло Василя Симоненка»;
- круглий стіл на тему «Об’єднання територіальних громад: досвід,
проблеми, рекомендації» та ін.
Буду щаслива – бути корисною!

