
 

ЗВІТ 
за 2016 рік 

депутата Черкаської обласної ради   

  
Напрямки діяльності депутата Сільським жителям увагу, повагу і підтримку 

Здійснення прийому громадян  

Моя Громадська приймальня депутата обласної ради працює за адресою: 

 м. Канів, вул., Г. Дніпра 1, офіс №5, електронна адреса - kaniv4k2015@ukr.net 

До мене та до нашої громадської приймальні за 2016 рік звернулося понад 400 жителів Канівщини. 

Питання, за якими звертались жителі Канівщини, стосувалися наступних  тем: отримання матеріальної допомоги,  

розрахунок за земельні паї, отримання коштів на лікування, надання допомоги в ДНЗ,  перегляду тарифів на 

комунальні послуги та природний газ , модернізації  житлово-комунальних господарств, стану доріг, 

забезпечення пільгового перевезення громадян  на міжміських автобусних маршрутах  та багато інших.  

Вважаю обов’язковим у депутатській діяльності не тільки спілкування з людьми, прийом громадян за місцем 

проживання у селах району, а і звіт перед людьми про проведену мною та командою «ЧЕРКАЩАН»  роботу. 

 

БРАТАНІЧА Володимира Андрійовича 

директор АФ «Заповіт Шевченка» ТОВ «НВФ «Урожай» Канівського району 

Заслужений працівник сільського господарства України. 

Член постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

Маю честь звітувати перед виборцями: 
Моя діяльність як депутата Черкаської обласної ради спрямована на захист інтересів громад, виконання 

доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень,  наданих мені чинним законодавством України 



Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість та  тематика звернень) 

За результатами звернень громадян у 2016 році ми разом з моїми помічниками написали 20 депутатських 

звернень та запитів. Зокрема: 

1. «Щодо ремонту доріг між селами Канівського району» 

2. «Щодо виконання обласної програми «Шкільний автобус» на 2016 – 2020 роки  

3. «Щодо забезпечення пільгового перевезення громадян  на міжміських автобусних маршрутах загального 

користування за рахунок виділення коштів з місцевих бюджетів (село Грищенці, Потапці, Межирич)». 

4. «Щодо реформування сільськогосподарського землекористування» 

5.«Про передбачення в державному бюджеті коштів на погашення заборгованості різниці в тарифах 

(невідповідність затверджених тарифів фактичним витратам на виробництво теплової енергії та надання послуг з 

водопостачання та водовідведення)» та інші. 

 6. «Щодо ремонту ліній електропередач в с. Мельники Канівського району» 

 7. «Організація пільгового перевезення в районі визначених категорій населення.» 

 8. «Про реальний стан переведення газових котелень сільських шкіл на альтернативне опалення.» 

9. «Про фінансування ремонту корпусу №2 Ліплявського НВК» 

10. «Про кооперацію кошті місцевих бюджетів на ремонт доріг державного значення» 

11. Про фінансову підтримку фонду депутатів райради 

 

Участь в засіданні сесій обласної 

ради, фракції та постійної комісії 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

За 2016 рік  взяв участь  у роботі 10 сесій  обласної ради, у роботі 11 засідань фракції  та 10 засідань постійної  

комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини. 

Виступ на сесії  На сесіях виступав тричі: сесії Канівської районної ради 

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Щомісячно мене, як депутата обласної ради, запрошують жителі різних сіл з метою обговорення різних 

проблемних питань громади, зокрема: надання  територіальним громадам права розпоряджатися землями, в т.ч. 

запасу і держрезерву, які знаходяться на території громад, впровадження реформ децентралізації, програми 

енергозбереження, стану доріг ( с.Литвинець,Таганча, Пшеничники, Хмільна), будівництво водогонів (с. 

Литвинець, Григорівка, Тростянець, Яблунів),  облаштування учбових, медичних закладів, дитячих майданчиків 

(с. Казарівка, с. Таганча) та ремонт ЗОШ (с. Ліпляво) 

Підготовка та сприяння 

впровадженню  проектів та 

програм одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

Як депутат обласної ради разом з громадою сіл Мартинівка та Степанці Канівського району за допомогою 

координаторів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»  Анною Бабковою та 

Людмилою Страшною допомагаю супроводжувати проекти щодо вирішення проблем жителів сіл Канівського 

району для залучення інвестиційних коштів. 

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

В моїй команді  працюють помічники: Микола Фесенко, Віталій Дерев’янко, Олена Крикун роботу яких я 

організував.  Вони ведуть прийом громадян і працюють по різних напрямках життєдіяльності громади: надання 

юридичних консультацій, сприяння у вирішенні соціальних - економічних,  житлово-комунальних та екологічних 

питань, надання фінансової та матеріальної допомоги,  участь у заходах та зустрічах з виборцями, робота з 

інформаційними ресурсами. 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

Сайт ВО «ЧЕРКАЩАНИ», газета  «Урожай громаді»,  

Газета ВО «ЧЕРКАЩАНИ», газета «Дніпрова Зірка»,  Фейсбук www.facebook.com/kaniv.vo.4k , сайт «Канос» 



радіо та телебаченні, публікації в 

газетах  (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

1. Ремонт водогону в селі Литвинець, Тростянець, Бобриця – біля 100 тис.грн. 

2. Розпочато роботу по ремонту дороги до с. Литвинець – 40 тис.грн 

3. Придбання обладнання та посуду для їдальні Таганчанської ЗОШ – 60 тис.грн. 

4. Придбання пральної машини для Таганчанського дитсадка – 10 тис.грн. 

5. Ремонт парадного входу Казарівського НВК – 35 тис.грн. 

6. Ремонт сільського музею в с. Межиріч – 10 тис.грн. 

7. Організація поїздок на екскурсії в м. Черкаси учнів шкіл району з сіл Беркозівка, Ліпляве, Грищенці, 

Таганча – 15 тис.грн. 

8. Частковий ремонт Мартинівського НВК та закупівля меблів для дошкільного відділення - 20 тис. грн. 

9. Придбання оргтехніки для Степанецької спеціалізованої школи – 30 тис.грн. 

10. Проведення робіт по благоустрою парку в с. Таганча, Бобриця та центральної площі в с. Ліпляво – 50 

тис.грн. 

Участь депутата у різних заходах 

(свята, круглі столи, семінари, 

спортивні заходи тощо) 

 Майже кожного місяця беру участь у семінарах, навчаннях депутатів місцевих рад, що проводить рада 

Канівської районної організації ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та КВУ. 

 

Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність всім землякам за допомогу ї підтримку в моїй депутатській роботі, за 

сумлінну працю і віру в те, що спільними зусиллями зможемо багато чого зробити на користь громадам загалом і для 

кожного хто потребує нашої уваги і допомоги. Впевнений що і надалі буду приділяти максимум уваги і свого часу у 

вирішенні найскладніших проблем виборців і громад Канівщини. 



 


