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за 2017 рік 

депутата Черкаської обласної ради  
 

 

Довіру виборців цінуємо й виправдовуємо! 
                                                                                                                                                   

БРАТАНІЧА ВОЛОДИМИРА АНДРІЙОВИЧА, 
директора АФ «Заповіт Шевченка» ТОВ «НВФ «Урожай». 

Маю честь звітувати перед виборцями 
Моя діяльність як депутата Черкаської обласної ради спрямована на захист інтересів громад, виконання доручень 

виборців у межах моїх депутатських повноважень, наданих мені чинним законодавством України  

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТА 
Не залишати громади і людей на одинці з проблемами.Сільським жителям – увагу, повагу й підтримку 

                             ЗДІЙСНЕННЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 
Моя громадська приймальня депутата обласної ради працює щоденно за адресою м. Канів, вул. Героїв Дніпра 1, офіс №5, електронна адреса – kaniv4k2015@ukr.net.  

До мене особисто та до громадської приймальні впродовж 2017 року звернулося понад 500 жителів Канівщини. 

Питання, з якими звертались громадяни, стосувалися отримання матеріальної допомоги, розрахунку за земельні паї, отримання коштів на лікування, надання допомоги 

дитячим навчальним закладам, перегляду тарифів на комунальні послуги та природний газ, модернізації житлово-комунальних господарств, стану доріг, забезпечення 

пільгового перевезення громадян на міжміських автобусних маршрутах тощо.  

Вважаю обов’язковим у депутатській діяльності не тільки спілкування з людьми, прийом громадян за місцем проживання в селах району, а й звіт перед людьми про 

проведену мною та командою «ЧЕРКАЩАН» роботу.  

ПІДГОТОВКА ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ І ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ ДО ОБЛАСНОЇ ТА МІСЦЕВИХ РАД (КІЛЬКІСТЬ І ТЕМАТИКА ЗВЕРНЕНЬ) 

За результатами звернень громадян у 2017 році ми разом з моїми помічниками підготували направили   57 депутатських 

звернень і запитів. Зокрема: 

- щодо ремонту доріг між селами Канівського району (Таганча, Мартинівка, Литвинець, Тростянець, Хмільна); 

- щодо виділення автобуса на виконання обласної програми «Шкільний автобус» на 2016 – 2020 роки;  

- щодо забезпечення пільгового перевезення громадян на міжміських автобусних маршрутах загального користування за 

рахунок виділення коштів з місцевих бюджетів (село Грищинці, Потапці, Межиріч); 

- щодо реформування сільськогосподарського землекористування; 

- про передбачення в державному бюджеті коштів на погашення заборгованості різниці в тарифах (невідповідність затверджених 

тарифів фактичним витратам на виробництво теплової енергії та надання послуг з водопостачання та водовідведення); 

- щодо ремонту ліній електропередач в с. Мельники Канівського району; 

- організація пільгового перевезення в районі визначених категорій населення; 

- про реальний стан переведення газових котелень сільських шкіл на альтернативне опалення; 

- про фінансування ремонту корпусу №2 Ліплявського НВК; 

- про кооперацію коштів місцевих бюджетів на ремонт доріг державного значення; 

- про фінансову підтримку фонду депутатів райради.  

УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ СЕСІЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ФРАКЦІЇ ТА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ  

(КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ, У ЯКИХ ДЕПУТАТ БРАВ УЧАСТЬ) 

У 2017 році взяв участь у роботі 12-и пленарних засідань сесій обласної ради, у роботі 10-и засідань фракції та 12-и засідань 

постійної комісії з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики. 

ВИСТУПИ НА СЕСІЯХ  
Тричі виступав на сесіях Канівської районної ради. 

ЗУСТРІЧІ З ВИБОРЦЯМИ, УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАННЯХ  
Щомісячно мене, як депутата обласної ради, запрошують жителі різних сіл з метою обговорення проблемних питань 

громади. Зокрема, щодо надання територіальним громадам права розпоряджатися землями, в          т.ч. запасу і 

держрезерву, що знаходяться на території громад, проведення реформи децентралізації, програми енергозбереження, 

стану доріг (с. Литвинець, Таганча, Пшеничники, Хмільна), завершення будівництва водогонів  (с. Литвинець, 

Григорівка, Тростянець, Яблунів), облаштування учбових, медичних закладів, дитячих майданчиків (с. Козарівка, 

Таганча) та ремонт           ЗОШ  (с. Ліпляве). 

ПІДГОТОВКА ТА СПРИЯННЯ ВПРОВАДЖЕННЮ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ ОДНОГО З НАПРЯМКІВ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДИ 

Як депутат обласної ради разом з громадами сіл Мартинівка та Степанці за допомогою координаторів проекту 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», допомагаю супроводжувати проекти направлені на 

вирішення проблем жителів сіл Канівського району та залучення інвестиційних коштів. Активно підтримую і 

пропагую кроки реформи децентралізації на Канівщині, та безпосередньо розвиток самоврядності у новостворених 

Степанецькій і Ліплявській ОТГ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОМІЧНИКІВ ДЕПУТАТА (КІЛЬКІСТЬ ПОМІЧНИКІВ, УЧАСТЬ ПОМІЧНИКІВ 

У ДЕПУТАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ) 

У моїй команді працюють помічники: Микола Фесенко, Віра Ласкава, Віталій Дерев’янко, Олена Крикун. Вони 

проводять прийом громадян і працюють за різними напрямками життєдіяльності громади: надають юридичні 

консультації, сприяють у вирішенні соціальних, економічних, житлово-комунальних та екологічних питань, наданні 

фінансової та матеріальної допомоги, беруть участь у заходах і зустрічах з виборцями, ведуть роботу з інформаційними ресурсами. 

ВИСВІТЛЕННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ, ВИСТУПИ НА РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННІ, ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЗЕТАХ  (КІЛЬКІСТЬ, ТЕМАТИКА, 

НАЗВА ЗМІ) 

Сайт ВО «ЧЕРКАЩАНИ», газета «Урожай громаді»,  Газета ВО «ЧЕРКАЩАНИ», газета «Дніпрова Зірка», сторінка на ресурсі «Фейсбук» 

www.facebook.com/kaniv.vo.4k , сайт «Канос». 
 

ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ІЗ РІЗНИХ ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ  

(ДЕПУТАТСЬКИХ КОШТІВ, БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ, КОШТІВ З ОБЛАСНОГО  

ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, КОШТІВ ДФРР) НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ГРОМАДИ 

1.    Завершення ремонту водогонів у селах Яблунів, Литвинець, Тростянець, Бобриця (близько 400 тис. грн.). 

2.    Роботи по ремонту дороги до села Литвинець (60 тис. грн.). 

3.    Завершення ремонту центрального входу Козарівського НВК та заміна вікон (85 тис. грн.) 

4.    Ремонт сільського музею в селі Межиріч (10 тис. грн.). 

5.  Частковий ремонт Мартинівського НВК та закупівля меблів для дошкільного відділення (35 тис. грн.). 

6.    Організація поїздок на екскурсії в м. Черкаси учнів шкіл району з сіл Беркозівка, Ліпляве, Грищинці, Таганча (15 тис. грн.). 

7.    Придбання оргтехніки для Степанецької спеціалізованої школи (10 тис. грн.). 

8. Проведення робіт по благоустрою парків у селах Таганча, Бобриця та центральної площі в селі Ліпляве  (50 тис. грн.). 

9.  Підтримка Всеукраїнського фестивалю людей з обмеженими можливостями (57 тис. грн.) 

10. Підтримка І Всеукраїнського боксерського титульного турніру (ініціатива В.Кличка) (30 тис. грн.) 

11. Підтримка ІІ Канівського міжнародного кінофестивалю документальних фільмів (10 тис. грн.) 

УЧАСТЬ ДЕПУТАТА У ЗАХОДАХ (СВЯТА, КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ, СПОРТИВНІ ЗАХОДИ ТОЩО) 

Щомісяця беру участь у семінарах, навчаннях депутатів місцевих рад, що проводить рада Канівської районної організації ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та КВУ. 
 

Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність усім землякам, депутатам районної ради, Степанецької і Ліплявської ОТГ за допомогу й 

підтримку в моїй депутатській роботі, за сумлінну працю і віру 

в те, що спільними зусиллями зможемо багато чого зробити на користь громад загалом і для кожного, хто потребує нашої уваги і допомоги. 

Впевнений, що і надалі буду приділяти максимум уваги і свого часу у вирішенні найскладніших проблем виборців і громад Канівщини. 
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