
Звіт депутата Черкаської обласної ради 

від  «УКРАЇНСЬКОГО  ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» за 2016 рік 

СІЛКО  ЛАРИСИ  АРКАДІЇВНИ 

      

Здійснення прийому громадян 

 Прийом  в громадській приймальні «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – 

УКРОП»  перший вівторок щомісячно, але більшість громадян звертаються  до мене в 

робочий час у мене в кабінеті.  Під час прийому  звернення були щодо сприяння у 

наданні матеріальної допомоги, в основному тяжкохворим, = ремонту та освітлення доріг 

у мікрорайонах м. Сміла.  

Депутатські запити та звернення. 

 Як спеціаліст в галузі медицини активно допомагала готувати  разом з нашою 

депутатською фракцією звернення до Кабінету Міністрів України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Міністерства охорони здоров’я України щодо поліпшення 

стану охорони здоров’я, запобіганню виникнення і поширення інфекційних хвороб, 

убезпеченню від епідемій на території області.   

 Звернення були до секретаря Смілянської міської ради Федоренка В.А., до 

начальника Смілянського РВ ДВС МРУЮ Миколенка О.Л. щодо неправомірних дій 

жителів  домоволодінь, які ігнорують  правила добросусідства, порушували рівень 

геодезії поверхні, піддаючи ризику підтоплення сусідні домоволодіння. 

 До голови Черкаської ОДА Ткаченка Ю.О. та голови Черкаської обласної ради 

Вельбівця О.І. Звернення про використання частини лікувального приміщення на 

гуртожиток для молодих лікарів у Черкаській обласній  психіатричній лікарні. 

 Разом з колегами  по фракції підтримала Звернення  Голові ОДА Ткаченку Ю.О. 

щодо врахування при розгляді обласного  бюджету на 2016 рік коштів для 

медикаментозного забезпечення постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи по 

м. Сміла та Смілянському району. 

Обрана у багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії           

«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

У Черкаській облраді член депутатської фракції політичної партії 

«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

Cекретар  постійної комісії з питань охорони здоров’я та 

соціального  захисту населення,   

 Відомості на момент обрання:  

 освіта вища,  Смілянська міська поліклініка,  завідувач 

терапевтичним відділом. 



 Звернення до голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І. та  секретаря 

Смілянської міської ради Федоренка В.А. щодо збереження підприємства  книжкової 

торгівлі комунальної власності у м. Смілі. 

  

Залучення коштів з різних фінансових джерел на вирішення проблем громад 

та особиста допомога 

 У грудні 2015 року домоглася разом з Смілянськими депутатами обласної ради від 

«УКРОПа» додаткового фінансування медичних закладів м. Сміли на захищені статті в 

тому числі і заробітну плату.     

 За 2016 рік з депутатського фонду виділила кошти: 

- на заміну старих 5–ти  дерев’яних вікон на склопакети у ЗОШ № 5; 

- на заміну 5-х  вікон у Смілянській міській поліклініці для дорослих,  та  

стаціонарному  дитячому відділенні 2 вікон і 1 вікно у інфекційному відділенні; 

- 5  тис грн. на придбання у лікарню  електричного відсмоктувача. 

 Разом з п’ятьма Смілянськими депутатами обласної   ради від «УКРОПу» 

профінансували  250 тис грн. на  баки для сміття і урни.  Тяжко хворим виділила  кошти 

на лікування в сумі 23500 грн. 

 У команді  депутатів  нашої фракції у  Черкаській обласній  раді , буду робити  все 

можливе для захисту інтересів мешканців області і в першу чергу жителів м. Сміли.  

 


