
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за 2016 рік 

  

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 

Стан  

виконання 
Дата виконання 

Здійснення прийому громадян 

(кількість прийомів, дати, 

питання) 

1. 13.01.2016 р. Прийом Ганницького Г.Ф. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування 

2. 20.01.2016 р. Прийом Бабенко Н.Б. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування сина. 

3. 20.01.2016 р. Прийом Пономаренка Ю.В. щодо надання 

матеріальної допомоги на лікування  

4. 21.01.16 р. Прийом Коханій В.В. щодо надання матеріальної 

допомоги на операцію доньки 

5. 01.02.16 р. Прийом Донцової І.М. щодо надання матеріальної 

допомоги на операцію доньки 

6. 16.02.2016 р. Прийом Пономаренко Ю.В. щодо надання 

матеріальної допомоги на лікування 

7. 04.03.2016 р. Прийом жителів х. Гришківка щодо придбання 

вуличних ліхтарів. 

8. 09.03.16 р. Прийом адміністрації ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Золотоніської 

міської ради щодо придбання кольорового принтера. 
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Кулініч Владислав Віталійович 

голова правління ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат», м. Золотоноша 

 

Член постійної комісії з питань розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства 



9. 09.03.16 р. Прийом Малафія С.В. щодо надання матеріальної 

допомоги для прийняття участі сина в Чемпіонаті України з 

тхеквондо у м. Львів  

10. 10.03.16 р. Прийом адміністрації ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 щодо 

проведення поточного ремонту двох внутрішніх санітарних вузлів 

початкової ланки. 

11. 10.03.16 р. Прийом адміністрації Золотоніської спеціалізованої 

школи  № 2 інформаційних технологій  Золотоніської міської ради 

щодо придбання внутрішніх металопластикових перегородок. 

12. 11.03.16 р. Прийом головного лікаря Золотоніської центральної 

районної  лікарні щодо придбання медичного обладнання  для 

дитячого відділення. 

13. 16.03.2016 р. Прийом Рідько Л.І. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

14. 18.03.2016 р. Прийом керівника Золотоніської міської громадської 

організації «Ліга Баскет» щодо надання матеріальної допомоги на 

придбання спортивного інвентарю. 

15. 14.03.2016 р. Прийом керівника Благодійної організації БФ «Центр 

Благодійництва»  щодо отримання допомоги для незахищених 

дітей – сиріт та інвалідів. 

16. 14.03.2016 р. Прийом Матвєєвої І.М. голови батьківського комітету  

5-Б ЗОШ №3 щодо надання матеріальної допомоги на 

встановлення метало пластикових вікон. 

17. 23.03.2016р. Прийом Швед С.О. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування доньки. 

18. 24.03.2016р. Прийом Заруби М.М. щодо надання допомоги онукові 

для участі в Чемпіонаті Черкаської області з шахів 

19. 29.03.2016р. Прийом Яковенко І.В. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування доньки 

20. 30.03.2016р Прийом Добрелі М.М. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

21. 07.04.2016 р. Прийом керівника Благодійної організації «Мрії 

дітей» щодо надання допомоги для закупівлі постільної білизни, 

взуття, одягу, спідньої білизни. 

22. 13.04.2016 р. Прийом Голови Золотоніського спортивного клубу 

кіокушин карате» щодо надання допомоги для розвитку клубу 

23. 21.04.2016 р Прийом адміністрації Золотоніської спеціалізованої 

школи  № 2 інформаційних технологій  Золотоніської міської ради 

щодо надання допомоги для придбання фарби. 
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24. 21.04.2016 р. Прийом Грановського Ю.Д. щодо надання 

матеріальної допомоги на лікування 

25. 21.04.2016 р. Прийом голови квартального комітету №18 Плаксій 

М.П. щодо надання коштів на асфальтування вулиць Козацька і 

Залізняка 

26. 26.04.2016 р. Прийом Заруби М.М. щодо надання допомоги онукові 

для участі в Чемпіонаті України з шахів 

27. 28.04.2016 р. Прийом  Поліщук Н.І.  щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування доньки 

28. 28.04.2016 р. Прийом  Грищенка С.В.  щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування доньки 

29. 29.04.2016 р. Прийом Степанчука П.М.  щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування 

30. 04.05.2016 р. Прийом Голови ГО  

« Новоархангельська районна федерація футболу» щодо надання 

допомоги для участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу 

«Золотий колос України». 

31. 06.05.2016 р. Прийом Коваленко А.В. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

32. 13.05.2016 р. Прийом Пилипенко Л.М. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

33. 17.05.2016 р. Прийом Котенка О.І. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування 

34. 18.05.2016 р. Прийом Гонзи А.І. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування 

35. 19.05.2016 р. Прийом Кобець А.П. щодо надання матеріальної 

допомоги на проведення операції. 

36. 01.06.2016 р. Прийом директора  БДЮТ для надання допомоги на 

придбання фарби. 

37. 10.06.2016 р. Прийом директора Золотоніського міського центру 

соціальної допомоги щодо матеріальної допомоги для  проведення 

реабілітаційного табору «Надія». 

38. 14.06.2016 р. Прийом Панценко К.І. щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування 

39. 17.06.2016 р. Прийом Голови фонду ім. І.М. Піддубного щодо 

допомоги у проведені свята на пам'ять І.М. Піддубного. 

40. 22.06.2016 р. Прийом Раджанової Т.В. щодо надання коштів для 

улаштування дитячого будинку сімейного типу після стихійного 

лиха .  
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41. 22.06.2016 р. Прийом Тітаренка В.П.  щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

42. 22.06.2016 р. Прийом начальника відділу освіти Строкань О.М. 

щодо надання допомоги на придбання ком’ютерної техніки. 

43. 22.06.2016 р. Прийом директора Золотоніської школи №3 

Павленко  Л.А. щодо надання матеріальної допомоги на ремонт 

школи. 

44. 22.06.2016 р. Прийом завідуючої ДНЗ «Веселка» Ткаченко О.М.   

щодо надання матеріальної допомоги для заміни дверей на 

харчоблок. 

45. 19.07.2016 р. Прийом директора Скородистицької 

загальноосвітньої школи Кучман С.Б. щодо надання допомоги на 

придбання ком’ютерної техніки. 

46. 15.08.2016 р. Прийом Голови ради СГТ Бобкова П.І. щодо надання 

допомоги на проведення свята з нагоди 25-ї річниці Дня 

незалежності України. 

47. 22.08.2016 р. Прийом Жуковського В.А. щодо надання допомоги 

для організації та проведення святкового концерту присвяченого 

25-й річниці Дня Незалежності України за участю рок гурту 

«Теорія простору». 

48. 22.08.2016 р. Прийом директора Золотоніської гімназії 

Денисюк Л.І. щодо надання допомоги на придбання підручників. 

49. 22.08.2016 р. Прийом виконавчого директора ГС «Українська 

Бізнес Асоціація» щодо надання допомоги для організації Другого 

Черкаського інвестиційного форуму -2016. 

50. 01.09.2016 р. Прийом начальника Золотоніського МРВ УМВС 

щодо надання допомоги співробітникам Управління СБ України в 

Черкаській області. 

51. 01.09.2016 р. Прийом Фесюри О.В. щодо надання допомоги на 

лікування. 

52. 08.09.2016 р. Прийом військового комісара Черкаської області 

Курбета Є.О. щодо надання допомоги для закупівлі картриджів для 

принтерів. 

53. 01.09.2016 р. Прийом Голови громадської організації 

«Альтернатива» щодо організації та проведення Всеукраїнського 

фестивалю «Чорнобривців» та юнацького фестивалю патріотичної 

пісні «Героям Слава». 

54. 20.09.2016 р. Прийом Андрусини К.В. щодо надання допомоги на 

лікування дочки. 
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55. 20.09.2016 р. Прийом Депутата міської ради Жорнового В.Ю. щодо 

надання допомоги на асфальтування частину дороги від вул. 

Пролетарської до Неверовського в м. Золотоноша. 

56. 20.09.2016 р. Прийом Командира військової частини А 1402 

Василенка О.О. щодо надання допомоги для проведення ремонту у 

військовій частині. 

57. 05.10.2016 р. Прийом Саранчі О.М. щодо надання допомоги на 

пальне для поїздки до місця проходження служби (зона АТО). 

58. 05.10.2016 р. Прийом Голови Ради ветеранів м. Золотоноша 

Мотрич Р.М. щодо надання допомоги для організації та проведення 

Дня похилого віку. 

59. 05.10.2016 р. Прийом начальника відділу освіти м. Золотоноша 

Строкань О.М. щодо надання допомоги для придбання 

спортивного інвентарю, яким будуть нагороджені  футбольні 

команди міста Золотоноша. 

60. 17.10.2016 р. Прийом Малафія С.В. щодо надання матеріальної 

допомоги для прийняття участі сина в змаганнях по тхеквондо. 

61. 17.10.2016 р. Прийом Твердохліба С.О. щодо надання матеріальної 

допомоги для оформлення документації на проект по заміні 

опалення. 

62. 17.10.2016 р. Прийом Начальника Золотоніського РВУ ДСНС 

України у Черкаській області щодо надання матеріальної допомоги 

для підготовки підрозділу до зимового періоду. 

63. 17.10.2016 р. Прийом начальника відділу освіти м. Золотоноша 

Строкань О.М. щодо надання допомоги для придбання моніторів. 

64. 27.10.2016 р. Прохоренко Л.М. щодо надання допомоги на 

лікування сина. 

65. 31.10.2016 р. Прийом Командира Донецького зенітного ракетного 

полку О.О. Василенка щодо надання допомоги для благоустрою 

території військового полку. 

66. 21.11.2016 р. Прийом Бобкова П.І. щодо надання допомоги для 

поїздки в зону АТО. 

67. 21.11.2016 р. Прийом Голови правління  БО «Героям Слава» 

Джулая О.В. щодо надання допомоги для здійснення матеріально – 

технічного забезпечення військовослужбовців, що беруть участь у 

проведення АТО. 

68. 7.12.2016 р. Прийом Директора школи №3 м. Золотоноша 

Павленко Л.А.. щодо надання допомоги для організації та 

проведення новорічних ранків. 
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69. 7.12.2016 р. Прийом Директора школи №2 м. Золотоноша 

Вертипорох О.М. щодо надання допомоги для виготовлення 

книжкових шаф для виконання умов Всеукраїнського освітнього 

проекту «Відкривай Україну». 

70. 13.12.2016 р. Прийом Директора музичної школи м. Золотоноша 

Путинець І.Ю. щодо надання допомоги для придбання новорічних 

подарунків учням, учасникам новорічного концерту. 

71. 13.12.2016 р. Прийом Директора центру соціальної допомоги м. 

Золотоноша Неліна Л.Т. щодо надання допомоги для придбання 

новорічних подарунків дітям, що перебувають на обліку в 

Золотоніському міському центрі соціальної допомоги. 

72. 13.12.2016 р. Прийом Директора дитячого будинку с. Кропивна 

Золотоніського району Т.Г. Філіпова. щодо надання допомоги для 

придбання новорічних подарунків дітям. 

73. 13.12.2016 р. Прийом Командира Донецького зенітного ракетного 

полку О.О. Василенка щодо надання допомоги для благоустрою 

території військового полку. 
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Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість, тематика, кому 

направлено) 

Одне депутатське звернення «Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради  України та 

Кабінету Міністрів України щодо створення Зорівської об’єднаної 

громади»   

 

 30.06.2016р. 

Участь в засіданні фракції 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

Брав участь у 8-и засіданнях фракції   

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на засіданнях) 

Брав участь у 7-и засіданнях постійної комісії   

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика) 
-   

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

1.Зустріч з жителями м. Золотоноша щодо очисних споруд м. 

Золотоноша. 

2. Зустріч з виборцями щодо реорганізації медицини в м. Золотоноша. 

3. Зустріч з освітянами міста щодо підтримки розвитку освіти. 

  



4. Зустріч з виборцями щодо благоустрою м. Золотоноша. 

5. Зустріч з жителями х. Гришківка щодо освітлення.  

6. Зустріч з колективом ЗОШ №3 щодо поліпшення благоустрою школи 

та розвитку освіти. 

7. Зустріч з колективом ЗОШ №2 щодо поліпшення благоустрою школи 

та розвитку освіти. 

8. Зустріч з колективом Гімназії ім. Скляренка  щодо поліпшення 

благоустрою школи та розвитку освіти. 

9. Зустріч з персоналом лікарні щодо підтримки розвитку медицини. 

 

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

1. Брав участь у підготовці проекту щодо поліпшення роботи 

очисних спору м. Золотоноша. 

2. Брав участь у підготовці проекту щодо реорганізації медицини 

м. Золотоноша. 

3. Брав участь у підготовці проекту щодо освітлення м. 

Золотоноша. 

4. Брав участь у здійснені програми розвитку рибного господарства 

водойм Черкаської обласна на 2014-2020 роки. 

5. Брав участь у підготовці проекту щодо освітлення х.Гришківка. 

6. Брав участь у підготовці проекту щодо освітлення вул. Соборна 

  

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

Три помічники, які  проводять зустрічі з виборцями, пресою, збирають 

інформацію щодо громадської думки, потреб і запитів громадян. 

Вносять слушні пропозиції, які допомагають вирішувати виниклі 

питання або проблеми. Виконують всі доручення депутата у взаєминах 

з виборцями, з пресою, з органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування. Відають  прийомом громадян і їздять по 

виборчому округу. Розглядають письмові звернення та готують 

відповідні довідки для депутата. Готують листи, тримають на контролі 

звернення громадян чи підприємств, ведуть діловодство, 

кореспонденцію тощо. 

  

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах  (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

Виступи на телебаченні: Рось, Вікка, Ільдана. 

Публікації в газетах: «Златокрай», «Лівобережна», «Черкаський край» 

та «Вісник Золотоніщини». 

Тематика виступів і публікацій: щодо реорганізації медицини, 

благоустрою м. Золотоноша, роботи очисних споруд м. Золотоноша,  

щодо виконання  програми розвитку рибного господарства водойм 

Черкаської області на 2014-2020 роки. 

 
Січень-грудень 2016 

року. 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

1. Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню 

гідрологічного та екологічного стану річки Золотоношка в м. 

Виконано 

 

Березень 2016 року 

 



(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

Золотоноша Черкаської області – 50 000 грн.(депутатські кошти). 

2. Проведено штучне вселення дворічки товстолоба в Кременчуцьке 

водосховище в кількості 1000,00 кг на суму 25000,00 грн. 

(благодійна допомога). 

3. Надання матеріальної допомоги на лікування  мешканцям м. 

Золотоноша та Золотоніського р-н в сумі  - 18800 грн. (депутатські 

кошти). 

4. Придбання вуличних ліхтарів для жителів х.Гришківка, Черкаської 

області - 10500,00 грн. (депутатські кошти). 

5. Придбання вуличних ліхтарів для жителів вул. Соборна, м. 

Золотоноша - 6000,00 грн. (благодійна допомога). 

6. Для поліпшення матеріальної та навчальної бази шкіл і лікарень м. 

Золотоноша, Черкаської області. – 24500.00 грн. (депутатські 

кошти). 

7.  Надання матеріальної допомоги: на лікування мешканцям м. 

Золотоноша та Золотоніського р-н (70,6 тис. грн.), на культурні та  

спортивні заходи (40,9 тис. грн.),  допомога дітям- сиротам в сумі  

(19,8 тис. грн.), на АТО (129,5 тис. грн.), на освіту (81,5 тис. грн.) -  

(всього благодійної допомоги на загальну суму 342,3 тис. грн.). 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Квітень 2016 року 

 

 

Березень – квітень 2016 

року 

 

Березень 2016 року 

 

Квітень – травень 2016 

року 

Березень  2016 р. 

 

 

Січень-грудень 2016 

року. 

Участь депутата у різних заходах 

(свята, круглі столи, спортивні 

заходи тощо) 

Брав участь у засіданні круглого столу при ТПП.  

Брав участь у міських та районних святах і спортивних заходах:    

Квітень 2016 року 

Січень-грудень 2016р. 

 


