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Маю честь звітувати перед виборцями 

 

Моя діяльність спрямована на виконання доручень виборців у межах 

моїх депутатських повноважень по Чорнобаївському виборчому округу №50, 

захист інтересів громад. 

 

Здійснення прийому громадян 

Моя громадська приймальня депутата обласної ради працює за 

адресою: смт Чорнобай, вул. Черкаська 1а. 

До мене особисто та  до громадської приймальні за 2018 рік звернулось 

понад 270 жителів Чорнобаївщини. Питання, з якими звертались громадяни, 

стосувалися отримання матеріальної допомоги, розрахунку за земельні паї, 

надання допомоги дитячим навчальним закладам, стану доріг, отримання 

коштів на лікування, забезпечення пільгового перевезення громадян, 

допомога воїнам АТО. 

За результатами розгляду звернень громадян 34 питання вирішено по 

суті, решті надано роз’яснення відповідно до норм чинного законодавства. 

Заявникам надіслані письмові відповіді, окремі звернення направлені для 

реагування і вирішення відповідним структурним підрозділам органів 

виконавчої влади. 

 

Підготовка депутатських запитів і депутатських звернень до обласної та 

місцевих рад 
 

За результатами звернень громадян у 2018 році ми разом з моїми 

помічниками підготували і направили 5 депутатських звернень і запитів. 

Зокрема: 

-щодо ремонту доріг між населеними пунктами Чорнобаївського району; 

 

-щодо забезпечення пільгового перевезення громадян на міжміських 

автобусних маршрутах загального користування за рахунок коштів з 

місцевих бюджетів ( села Мала Бурімка, Мохнач, Велика Бурімка, Степове, 

Лукашівка); 

 

-щодо реформування сільськогосподарського землекористування; 

 

-про реальний стан переведення газових котелень сільських шкіл на 

альтернативне опалення; 

 

-про фінансування ремонту дошкільної установи в селі Велика Бурімка; 

 

-про фінансову підтримку фонду депутатів району. 



 

Участь у засіданнях сесій обласної ради, фракції та постійної комісії 

 

У 2018 році взяв участь у роботі 9 сесій обласної  ради, у роботі 15 

засідань фракції та 18 засідань планово-бюджетної комісії. 

 

Зустрічі з виборцями, участь в громадських слуханнях 

 

У звітний період мав зустрічі із жителями сіл, де обговорювались 

проблемні  питання громад. Зокрема, питанням щодо надання 

територіальним громадам права розпоряджатися землями запасу і 

держрезерву, що знаходяться  на території громад, програми 

енергозбереження, стану доріг, ремонту Великобурімської ЗОШ ступенів. 

 

Депутатську діяльность висвітлював газеті «Родина і світ» 

 

Залучення коштів із різних фінансових джерел (депутатських коштів, 

благодійної допомоги) 

 

1.Ремонт дороги Чорнобай - Лящівка - 150 тис. грн 

2.Придбання оргтехніки для Малобурімської ЗОШ та Великобурімської ЗОШ 

- 40 тис. грн 

3.Ремонт  Малобурімської ЗОШ та Великобурімської ЗОШ - 110 тис. грн 

4.Кошти на ФАП с.Степове - 50 тис. грн 

5.Ремонт і придбання оргтехніки для СБК сіл М.Бурімка, В.Бурімка - 70 тис. 

грн 

6.Кліщинці – водопостачання - 30 тис.грн 

7.В.Бурімка, М.Бурімка водопостачання  - 700 тис. грн 

8.Веселий Хутір  ремонт НВК - 10 тис. грн 

9.Проведення спортивних змагань, культурно-масові заходи - 100 тис. грн 

10.Надання допомоги Жовтневому будинку-інтернату - 30 тис. грн 

11.Вручення подарунків в дитячих садках по виборчому округу №50  - 30 

тис. грн 

12.Допомога воїнам ООС - 100 тис. грн 

13. Допомога на лікування жителів району - 50 тис. грн 

 

Участь в спортивних заходах району 

 

Із метою популяризації фізичної культури і спорту в Чорнобаївському 

районі я постійно надаю допомогу в проведенні різноманітних спортивних 

заходів:міні-футболу,волейболу, а також проведення Всеукраїнського свята 

богатирської сили на призи пам’яті І.М.Піддубного. 

 

За підсумками 2018 року роботи можу сказати не все заплановане 

зроблено, але запевняю, що докладатиму всіх зусиль, щоб виправдати 

ваші сподівання. 

Хочу подякувати усім землякам за допомогу й підтримку в моїй 

депутатській роботі, і надалі буду приділяти максимум уваги у 

вирішенні проблем виборців і громад Чорнобаївщини. 


