
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за 12 місяців 2020 – 2021 років. 

Відповідно до ст.10 та 16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»  маю честь звітувати перед виборцями. 

Моя діяльність, як депутата Черкаської обласної ради, спрямована на захист інтересів громад, виконання доручень виборців у межах 

депутатських повноважень, наданих мені чинним законодавством України. 

 
Напрямки діяльності 

депутата 

Характеристика 

діяльності 

Здійснення прийому громадян 

На території Черкаської області розміщено та працюють на постійній основі 11 громадських приймалень за 

наступними адресами: 

м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47. Керівник – Старікова Н.В. 

м. Городище, вул. Миру, 87. Керівник – Плосконос В.М. 

м. Канів, вул. Героїв Дніпра, 1. Керівник – Фесенко М.Г. 

с. Степанці, вул. Київська, буд 54. Керівник – Крикун О.Г. 

м. Корсунь, вул. Героїв Майдану, 12. Керівник – Дорошенко С.О. 

смт. Катеринопіль, вул. Дружби, буд. 43. Керівник – Бабушко Н.М. 

м. Звенигородка, вул. Грушевського, 142. Керівник - Шпиця О.В. 

Воскобойнік Олександр Анатолійович 

Директор ТОВ «НВФ «Урожай» 

Член постійної комісії з питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

        Член  комісії з конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів за рахунок обласного бюджету 

 

 



м. Чигирин, вул. Грушевського, 16. Керівник – Возвишаєв М.О. 

смт. Лисянка, площа Миру, 30. Керівник – Клівак В.М. 

с. Мошни, вул. Спасо Преображенська, 56 В. Керівник – Гаврилюк Л.М. 

c. Набутів, Черкаський район, вул. Центральна, буд. 190/1. Керівник  - Таран О.П. 

За звітний період до громадських приймалень звернулося понад 1500 жителів Черкаської області. 

Питання, пропозиції, прохання з якими звертались виборці стосувались: отримання матеріальної допомоги на 

лікування, життєдіяльності та розвитку ОТГ у районах, пандемії, нарахування пенсій, розрахунок за земельні паї, 

облаштування освітніх, культурних та медичних закладів, перегляду тарифів на комунальні послуги та природний 

газ, модернізації  житлово-комунальних господарств, стану доріг, забезпечення пільгового перевезення громадян  

на міжміських автобусних маршрутах тощо. 

Звернення розглянуто в повному обсязі, відповідно до вимог чинного законодавства вжито заходів для задоволення 

вимог громадян. Оголошення про дні та години прийому громадян громадських приймалень ВО «ЧЕРКАЩАНИ» 

періодично друкується у ЗМІ. Інформація щодо  здійснення діяльності громадських приймалень депутата обласної 

ради розміщена на офіційних сайтах обласної та місцевих партійних організацій  ВО «ЧЕРКАЩАНИ». 

Підготовка депутатських 

запитів і депутатських 

звернень до обласної та 

місцевих  рад (кількість та  

тематика звернень) 

Звернення, які вплинули на прийняття законів України, важливих для українського народу, а також  

посприяли вирішенню проблем регіону: 

Подано звернення до обласної ради від О.А. Воскобойніка: 

- «Щодо виділення коштів з обласного бюджету на заходи, які є вкрай важливими для вирішення  проблем 

громад Черкащини» (придбання 6  сміттєвозів в ОТГ Черкаського району, забезпечення пожежною 

сигналізацією та ремонту шкіл Черкаського району»). 

- «Щодо будівництва водогону в селі Червона Слобода Червонослобідської ОТГ Черкаського району Черкаської 

області». 

- «Щодо ремонту доріг в Мошнівській ОТГ». 

- «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо розширення переліку джерел доходів районних бюджетів». (підтримано) 

- «Щодо заміни вікон у КНП «Черкаська районна лікарня с. Мошни». 

- «Щодо придбання молодим спеціалістам – лікарям житла». 

- «Щодо незадовільного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення у Черкаській області». 

- «Щодо усунення недоліків будівництва амбулаторії у Степанецькій ОТГ». 

- «Щодо забезпечення службовим транспортом Степанецької ОТГ». 

- «Щодо забезпечення та фінансування вторинної ланки медицини». 

- «Щодо фінансування з обласного бюджету встановлення пожежної сигналізації у Набутівській школі». 

- «Про План реалізації Стратегії Черкаської області на 2021 рік». 

- «Щодо фінансування ремонту доріг у Черкаській області з обласного та державного бюджету». 

- «Щодо створення Національного природного парку "Середньодніпровський"». 

- «Щодо вирішення питання подальшої роботи ДНЗ «Городищенський професійний ліцей»/ 

- «Щодо встановлення пандусу у м. Каневі по вул. Енергетиків, 6». 

- «Щодо встановлення пандусу для людей з інвалідністю на центральному вході поліклініки Лисянської 



територіальної лікарні». 

- «Щодо придбання дитячого майданчику у с. Переможенці Стеблівської селищної ради». 

- «Щодо передплати газети «Вісник» ветеранам Городищенської ОТГ». 

- «Щодо сприяння жителю с. Резине Звенигородського району Ляшенка П.С. з інвалідністю в отриманні 

автомобілю». 

- «Щодо вирішення питання у Степанецькій ОТГ, установлення вікон у спортивний зал школи с. Таганча». 

- «Щодо реконструкції водогону у Руськополянській ОТГ». 

 - «Щодо допомоги в отриманні автомобілю осіб з інвалідністю». 

- «Щодо забезпечення автомобільного сполучення «Черкаси – Дубіївка» через Руську Поляну». 

- «Щодо фінансового забезпечення матеріальної бази освітніх закладів в період підготовки до навчального року». 

- «Щодо забезпечення закладів освіти, сільських рад, Будинків культури, спортивних залів, дитячих санаторіїв  

комфортних умов праці». 

- «Щодо вирішення питання невідкладного проведення капітального ремонту автодороги загального користування 

місцевого значення О 240705 /Р-09/ - Копіювата – Беркозівка (км 5+600)-км 8+900)». 

- Щодо вирішення питання ремонту дороги загального користування місцевого значення Щ241703 /Р-10/ - Худяки – 

Сагунівка – Боровиця – Рацеве - /Р-10/13+920-22+700 від межі с. Топилівка до межі с. Тіньки , що забезпечує 

сполучення сіл Топилівка та Боровиця з Сагунівкою» 

- «Щодо фінансової підтримки спортсменки Хворостян Анастасії Сергіївни, 2005 року народження на Чемпіонат 

Європи по спортивному орієнтуванню в Литву (м. Вільнюс). 

- «Щодо виконання і перевиконання плану доходів обласного бюджету». 

- «Щодо розподілу коштів з обласного бюджету на закупівлю медичного обладнання для обласної онкологічної 

лікарні». 

 - «Щодо заміни вікон у КНП «Канівської БЛ».. 

- «Щодо включення заходів розвитку ТГ Черкаської області до обласних програм, бюджету розвитку та виділення 

коштів з обласного бюджету 2022 року на їх реалізацію» тощо.  



Участь у засіданні сесій 

обласної ради, фракції та 

постійної комісії (кількість 

засідань, у яких депутат брав 

участь) 

За 12 місяців звітного періоду брав участь  у роботі 8 сесій обласної ради, роботі 8 засідань фракції  та 8 засіданнях 

постійної комісії. 

Підтримав разом із депутатами обласної ради від фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ» важливі проекти рішень 

обласної ради: 

1. «Про обласний та районні бюджети на 2021 рік». 

2. «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIII». 

3. «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік». 

4. «Про внесення змін в обласну програму фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять        

територією Черкаської області на 2021 рік». 

5. « Про обласну цільову соціальну програму ,,Молодь Черкащини“ на 2021 рік». 

6. «Про затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року». 

7. «Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки». 

8. «Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2021-2027 роки». 

9. «Про внесення змін у додатки 1, 2, 5 до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 

2021-2027 роки». 

10. «Про обласну програму «Розвиток медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних 

матеріалів в Черкаській області“ на 2021-2022 роки». 

11. «Про обласну програму «Окремі заходи у сфері охорони здоров’я Черкаської області“ на 2021-2023 роки». 

12. «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до міністерств освіти і науки та  фінансів України щодо 

виділення додаткових коштів на закупівлю шкільних автобусів». 

13. «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

врегулювання питання підвищення тарифів» тощо. 

14. «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо внесення змін до Земельного кодексу України щодо забезпечення першочергового права учасників бойових 

дій на отримання земельних ділянок».  

15. «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік».  

16. « № 8-29/VIII від 10.09.2021 Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIII». 

17. «Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо внесення змін до Земельного кодексу України щодо забезпечення першочергового права учасників бойових 

дій на отримання земельних ділянок». 

18. «Про внесення змін у додатки 1, 2 до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 

2021-2027 роки».  

 



Зустрічі з виборцями, участь 

в громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Щомісячно проводжу робочі зустрічі з жителями області з метою обговорення нагальних проблем громад, зокрема: 

ремонт автомобільних доріг, впровадження реформи децентралізації, програми енергозбереження, облаштування 

медичних і освітніх закладів, будівництво спортивних майданчиків, будівництво дитячих майданчиків, укладення 

договорів оренди землі, обговорення соціальних питань, організація медичного обстеження тощо. 

Підготовка та сприяння 

впровадженню  проектів та 

програм з різних напрямів 

життєдіяльності громад. 

Як депутат обласної ради разом з громадами Черкаського та Звенигородського районів за допомогою спеціалістів 

Черкаської ОДА  підготував пропозиції до обласних програм у напрямах освіти, медицини, соціального захисту, 

ремонту доріг тощо. 

Організація роботи 

помічників депутата 

(кількість помічників, участь 

помічників в депутатській 

діяльності) 

У моїй команді  працюють помічники: Наталія Старікова, В’ячеслав Тур, Юрій Романча, Владислав Плосконос,  

робота яких спрямована на досягнення ефективних результатів у депутатській діяльності. 

Вони здійснюють прийом громадян і кваліфіковано виконують обов’язки у різних галузях життєдіяльності громад: 

надання юридичних консультацій, сприяння у вирішенні соціально - економічних,  житлово-комунальних та 

екологічних питань, надання фінансової та матеріальної допомоги,  беруть участь у заходах та зустрічах з 

виборцями, тримають контакт з інформаційними ресурсами. 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, 

публікації в газетах 

(кількість, тематика, назва 

ЗМІ) 

Обласні періодичні друковані видання: 

«Вечірні Черкаси», «По – українськи», «Черкаський край».. 

Районні періодичні друковані видання: 

«Сільські обрії», «Дніпрова зірка», «Шевченків край», «Катеринопільський вісник», «Понад Тікичем», «Надросся», 

«Городищенський Вісник», а також в газетах  «Урожай-громаді» та «ВО «ЧЕРКАЩАНИ». 

У районних радіомовленнях, на сторінках Фейсбук ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та «Олександр Воскобойнік», сайтах 

«Прочерк», «Про все». 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів 

з обласного та місцевих 

бюджетів, коштів ДФРР, 

благодійних організацій) на 

вирішення проблем громади 

Разом з депутатами Черкаської обласної ради підтримав фінансування різних заходів життєдіяльності 

області, зокрема: 

З початку року з державного бюджету виділено близько 700 млн. грн.: 

- На ремонт автомобільних доріг в рамках «Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 

Черкаської області на 2019-2022 роки». 

- На реалізацію обласних програм в галузі освіти – 30 млн грн, зокрема програми «Шкільний автобус», «Сто 

відсотків», а також на підвищення якості шкільної освіти у природничо – математичній сфері. 

- 14 млн грн на облаштування пожежної сигналізації в закладах освіти, 11 млн грн на будівництво дитячих 

інклюзивних майданчиків для дітей з особливими потребами. 

- 90 млн грн на придбання медичного, навчального, комп’ютерного  обладнання та меблів для обласних 

установ та закладів освіти. 

- 100 млн грн на фінансову підтримку обласних закладів охорони здоров’я. 

 

Разом з БО БФ «МХП – ГРОМАДІ ведемо активну роботу щодо залучення коштів для придбання у медичні заклади 

обладнання та засобів індивідуального захисту, зокрема за останній час придбано: 



- 5 млн одиниць засобів індивідуального захисту (рукавички, захисні комбінезони, щитки, окуляри та 

пульсоксиметри ) – у Катеринопільську центральну районну лікарню; 

- кисневий концентратор від БФ "МХП - Громаді" - у Канівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги; 

- багатофункціональні медичні ліжка з електроприводом -  у Звенигородську,  Катеринопільську, Канівську, 

Черкаську центральні районні лікарні. 

Виділено 1, 2 млн. грн. на придбання відеогастроколоноскопу у Катеринопільську ЦРЛ та 200 тис. грн на - 

кисневий концентратор  у Звенигородську ЦРЛ. 

Про реалізацію громадських 

та екологічних ініціатив 

Про реалізацію громадських ініціатив: 

Постійно до мене, як депутата обласної ради, звертаються жителі територіальних громад з низкою різних 

актуальних питань та ініціатив, які намагаюсь вирішувати та реалізовувати разом з громадами та спільно з 

Благодійною організацією «Благодійний фонд «МХП-Громаді». Відтак, завдяки конкурсу мікро-грантів «Час діяти» 

відкрила свої двері для учнів Ліплявського ліцею майстерня трудового навчання, яка потребувала ремонту, 

відновила роботу оновлена тренажерна зала у селі Келеберда, а в Бобрицькому ліцеї на Канівщині розпочала 

роботу спеціально облаштована ресурсна кімната для особливих діток громади, де вони можуть регулярно 

займатися лікувальною фізкультурою й відвідувати спеціальні розвивальні заняття. У с. Чижівка Водяницької 

громади відкрився громадський простір «МАКІТРА», який об’єднав людей різного віку для цікавого та змістовного 

проведення дозвілля, у Мартинівському ліцеї з’явилася ресурсна кімната «Без меж» для дітей з особливими 

потребами, у Степанецькому ЗДО «Білочка» та Степанецькому і Мартинівському ліцеях - питні фонтанчики, участь 

у реалізації в селах Черкаської області проектів «Лікар для села», «Бібліотека – дім радості та знань», «Хаб замість 

шкільної ідальні» (с. В’язівок»), «Освіта – Workshop» (с. Бобрицька ОТГ), «Качалка, спортивно – оздоровчий 

осередок» (Литвинецька ТГ), фестиваль «My Family Fest» (м. Черкаси»), «QLOBAL Teacher Prize Ukrain – 

Реалізація мрії вчителя», «Молодіжний простір» (с. Леськи), «Середовище, що належіть дітям» (с. Свидівок), 

«Воркаут» (с. Бобриця), «Територія відпочинку» (с. Степанці), «Крок у майбутнє» (с. Водяники) тощо. 

Про реалізацію екологічних ініціатив: 

Впродовж останніх 5 – х місяців у рамках проведення  екологічного заходу «Місячник чистоти» сприяв залученню 

техніки ТОВ «НВФ «Урожай» на облаштування сміттєзвалищ та вивезенню сміття в населених пунктах 

Мошнівської ОТГ та Будищенської ОТГ. Відгукнувся на ініціативу багатьох територіальних громад 

Звенигородського та Черкаського районів щодо організації екофестів в їх громадах, що у результаті позитивно 

вплинуло  на охорону навколишнього природного середовища. 



Про розвиток туристичного 

потенціалу Черкащини 

Разом з БО «Благодійний фонд «МХП – громаді» підтримую ідею відродження Чигиринщини, вже третій рік 

поспіль виступаючи партнерами фестивалю «Крутий заміс». Ми робимо це для відродження Чигиринщини, бо це 

серце і душа України. Дуб Максима Залізняка, Гайдамацький ставок, Іллінська церква, Три криниці, 

Мотронинський монастир, Замкова гора, Резиденція Богдана Хмельницького, Замчище Богдана Хмельницького, 

скіфські городища, вали, печери та джерела – про них має знати вся Україна. А громади чигиринських сіл повинні 

не виживати, а розквітати завдяки розвитку туризму. 

Участь депутата в різних 

заходах(свята, круглі столи, 

семінари, спортивні заходи 

тощо) 

Веду активну просвітницьку роботу з жителями сіл Черкаського та Звенигородського районів щодо реалізації та 

завершення реформи децентралізації та їх соціально – економічного розвитку. 

За запрошенням жителів сіл та міст беру активну участь у  заходах місцевого та обласного значення: свята, 

фестивалі, форуми, семінари, спортивні заходи, зустрічі з молоддю та ветеранами тощо. 

Сприяв організації та брав участь у Форумі «Взаємовигідного партнерства бізнесу, влади і громади». 

Неодноразово організовував для депутатів місцевих рад семінари на різні теми: «Як правильно написати і 

реалізувати свій проект», «Про статус депутатів місцевих рад», «Зробимо своє село чистим», «Основи місцевого 

самоврядування» тощо. 

Окремо щодо організації та участі у спортивних заходах: 

Я не уявляю свого життя без спорту. Спорт – це рух та розвиток. А розвиток – це поступ вперед, це створення 

навколо себе комфортного простору. Тому на Форумі партнерства анонсував проєкт, який нині впроваджую на 

Черкащині - це популяризація скандинавської ходьби. Нині сотні охочих в громадах Черкащини, завдяки 

інструкторам та придбаному обладнанню, опановують майстерність скандинавської ходьби, щоб у червні 

встановити рекорд України із наймасовішого марафону скандинавської ходьби, який одночасно відбудеться у 

багатьох населених пунктах України. 

Також допомагаю різним спортивним організаціям у територіальних громадах та футбольним клубам, зокрема 

"Черкаські козаки" та «Штурм». 

 


