
                        Звіт депутата Черкаської обласної ради 
                        РАДЧЕНКА Семена Володимировича

Обраний у 5 виборчому окрузі (Звенигородський район Черкаської області)

Голова фракції політичної партії 
"ВО "Батьківщина"

Секретар постійної комісії 
з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів 
Черкаської обласної ради  

Член робочої групи Черкаської  
обласної державної адміністрації 

з питань природоохоронних заходів

                                                                                                          ЗА ПЕРІОД З ГРУДНЯ 2020 ПО ЖОВТЕНЬ 2021:

взяв участь у роботі 8 сесій Черкаської обласної ради 
та 13 засіданнях постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та фінансів;

підготував та озвучив на сесії 2 звернення до вищих органів 
держави, в тому числі з питань врегулювання тарифів;

провів 15 прийомів громадян. За їх результатами розглянуто 
87 звернень, підготовано та направлено до вищих органів
держави, правоохоронних органів та органів місцевого 
самоврядування 56 депутатських звернень; надано 
матеріальну допомогу 72 особам; за результатами роботи 
"гарячої лінії" Черкаської обласної організації партії "ВО 
"Батьківщина" правову допомогу  отримали 37 осіб.

Разом з колегами по фракції 
"ВО "Батьківщина" голосував за звернення до
Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо врегулювання
питання тарифів, щодо недопущення
продажу української землі, щодо невідкладних
заходів в забезпеченні соціальних прав 
громадян України, гарантованих державою, 
зокрема в частині порядку переоформлення
субсидій та інших соціально важливих питань.
   



     

 
     Придбання обладнання для КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр 
Черкаської обласної ради". 
     Поточний та капітальний ремонт автомобільних  доріг О 240802 Вікнине  – Мокра 
Калигірка – Ярошівка; О 241002 Будище – Звенигородка – Майданівка – Почапинці; 
О 241017 /Р-04/ - Хижинці – Журжинці, Боярка – Семенівка – Погибляк; О 241403 
Тальне – Лісове – Чижівка; С 240801 слобідка Червоний Хутір – Кобилянка; О 241402 /
 Т-24-15 Тальне – Кам’янече – Порубайка – Голованівськ – Ульянівка – Майданецьке 
– Вишнопіль; О 242008 / Т24-01 Городище – Шпола – Новоукраїнка – Бобринець – 
Устинівка – Лебедин – Журавка – Капітанівка; О 240404 Шампанія – Пединівка – 
Шевченкове; О 240920 Селище – Стеблів. 
     Розробка проектно-кошторисної документації на очищення русла річки 
Вільшанка в адміністративних межах Будищенської сільської ради Черкаського
 району.

Придбання шкільних автобусів для 
Вільшанської та Катеринопільської 
громад Звенигородського
 району.

Придбання насосного і технологічного  
обладнання для  заміни такого, що 
використало свої технічні можливості 
на комунальних каналізаційних систем 
(очисні споруди комунального підприємства 
"Катеринопільське селищне житлово-
комунальне господарство" Катеринопільської 
селищної ради за адресою: Черкаська 
область, с. Шостакове).

За вказаний період сприяв у вирішенні питань повного або часткового 
фінансування з обласного бюджету об’єктів на території округу та області, в тому 

числі за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвиток регіонів:



Завершення капітального ремонту 
асфальтобетонного покриття по вулиці 
Ювілейна в місті Ватутіне Звенигородського
району Черкаської області. 
Реконструкція каналізаційних очисних
споруд в місті Ватутіне Черкаської області
(у томучислі – розробка проектно-
кошторисної документації). 

Оновлення матеріально-технічної бази 
комунальних опорних закладів "Боярський 
навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад", а також 
"Лисянський навчально - виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
- гімназія - дошкільний навчальний заклад
" Лисянської селищноїради Черкаської 
області та його Журжинецької філії.

Прийом громадян проводиться у м. Черкаси та у м. Ватутіне за наступним графіком:
у м. Черкаси: щосереди з 16.00 до 18.00 за адресою: бул. Шевченка, 185, каб. №128.

у м. Ватутіне: кожен другий вівторок місяця з 12.00 до 16.00 за адресою: 
пр. Дружби, 7, к. 17.

Контактний номер телефону: 097-101-23-02.
 


