
 

 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за І-ше півріччя 2018 року 
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Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 

Здійснення прийому громадян  

       

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення, захисту їх прав та законних інтересів мною 

організовано прийом громадян кожної середи місяця в приміщенні Катеринопільської районної ради. Також 

проводжу прийом громадян за основним  місцем роботи та на виїздах у населених пунктах району. Протягом 

звітного періоду прийняв понад 200 осіб.  

Вважаю за основу своєї депутатської діяльності не тільки – спілкування з людьми, прийом громадян за місцем 

проживання у селах району, а і звітувати та інформувати перед людьми про проведену мною, та командою 

ЧЕРКАЩАН роботу 

 

Коваленка  Олександра Анатолійовича 
Голова фермерського господарства  «Агро-Вікторія Катеринопіль», 

заслужений працівник сільського господарства України, заступник голови постійної  комісії з питань 

комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики  

Відповідно до статті 10 Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад» депутат зобов’язаний не рідше 

одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів  

маю честь інформувати виборців 
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 

 



Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад, рад 

ОТГ (кількість та  тематика 

звернень) 

 За результатами звернень громадян, разом із моїми помічниками, написано  

понад  10  депутатських звернень та запитів, зокрема: 

-до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру Олександра Колотіліна та Генеральної прокуратури з проханням звільнити керівника 

Держгеокадастру в Черкаській області Ольгу Залогу з займаної посади; 

- до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо прискорення прийняття законопроекту №7363; 

-до голови Черкаської обласної ради Вельбівець О.І.та голови Черкаської ОДА Ткаченка Ю.О. щодо  спів 

фінансування  впровадження  медичної реформи  в  Катеринопільському районі  та  

поліпшення  матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів на суму -

2940,8 тис.грн; та сприяння у придбанні шкільного автобуса для підвезення учасників освітнього процесу-1,8 – 2,1 

млн. грн;  

про включення переліку об'єктів до  обласної   програми   щодо фінансування  ремонту доріг 

 

Участь в засіданні сесій обласної 

(місцевої) ради, фракції та 

постійної комісії (кількість 

засідань, у яких депутат брав 

участь) 

Протягом І-шого півріччя 2018 року взяв участь  у роботі 8-ми засідань 4 сесій  обласної ради, у роботі 6 засідань 

фракції  та 6 засідань постійної  комісії з питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики.  

 

 

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця, організація і участь в прес 

– конференції до сесії, у перерві 

сесії або  після неї 

Неодноразово виступав із трибуни на сесіях обласної ради, зокрема: з питань  реформування 

сільськогосподарського землекористування, екологічного стану навколишнього природного середовища в 

Черкаській  області, державної підтримки фермерських господарств,  та соціально – економічного розвитку області, 

звільнення Залоги О.В. 

З метою вивчення  громадської думки , обговорення та  якнайшвидшого вирішення проблемних питань, врахування 

пропозицій та зауважень громадян беру активну участь у засіданнях Катеринопільської районної ради та сільських, 

селищних сесіях району. Також беру участь у  загальних зборах громадян сіл району. 

 

Зустрічі з виборцями 

(інформувати виборців про 

роботу обласної, місцевих рад, 

рад ОТГ та їх органів, про 

виконання планів і програм 

економічного і соціального 

розвитку, інших місцевих 

програм, місцевого бюджету, 

рішень ради і доручень 

виборців) 

Участь в громадських слуханнях  

 З моєї ініціативи та  організаційних заходів  проведено декілька Круглих столів з обговорення актуальних питань 

країни та  області, зокрема: реформування сільськогосподарського землекористування, реалізації реформи 

децентралізації та створення молочних кооперативів на селі.  Системно, разом з іншими депутатами, проводимо 

прес-конференції з питань роботи обласної та місцевих рад, щодо використання бюджетних коштів, актуальних 

проблем у галузях освіти та медицини. 

Також   проводжу зустрічі з виборцями під час яких інформую  про роботу  обласної, місцевих рад, рад ОТГ та їх 

органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого 

бюджету, рішень ради і доручень виборців . 

 



Підготовка та сприяння 

впровадженню  проектів та 

програм різних напрямків 

життєдіяльності громади 

(державні, обласні, районні 

програми, бюджети розвитку 

ОТГ тощо) 

Підготовлено та подано пропозиції по 62 проектах  до 12 обласних ,районних програм  по їх фінансуванню за 

рахунок галузевих програм у 2018 році. 

 

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

 Організована робота трьох офіційних помічників-консультантів,   які працюють на громадських засадах: 

Качуровський Ігор Борисович, Онуфрієнко Михайло Васильович, Бабушко Ніна Миколаївна. Вони проводять  

прийом громадян і працюють за різними  напрямками життєдіяльності громад : надають  консультації, роз’яснення, 

сприяють у вирішенні соціальних питань, надання фінансової та матеріальної допомоги, беруть участь у заходах і 

зустрічах із виборцями. 

 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

          
Співпрацюю з районною газетою «Катеринопільський вісник», місцевою газетою «Містечко над Тікичем» та 

обласними «Черкаський край»,«7 днів», «Вечірні Черкаси».  

Вітання зі святами та всі заходи, в яких беру участь, висвітлені в газетах «Катеринопільський вісник» та «Містечко 

над Тікичем» . Моя депутатська діяльність постійно висвітлюється на сайті ВО «ЧЕРКАЩАНИ», «Фейсбук» та на 

власній сторінці на сайті обласної ради. Також було опубліковано на сторінках районних газет звіт про свою 

депутатську роботу за 2017 рік.  

 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

 

Як депутат обласної ради і голова фермерського господарства є членом  Громадської ради підприємців Черкащини, 

відстоюю інтереси малого та середнього бізнесу, беру участь у розробці заходів щодо економічної стабільності 

області. Також беру участь у засіданнях комісії з питання конкурсного відбору проектів соціально – економічного 

напрямку з фінансування ДФРР.  

Сприяв у виділенні  коштів із обласного Фонду регіонального розвитку  на капітальний ремонт господарського 

блоку Катеринопільської ЦРЛ.  

Сприяв виділенню коштів із обласного бюджету:  

 Активно сприяю вирішенню проблемних питань своїх виборців: соціальному захисту, медичному забезпеченню, 

земельним питанням, поліпшенню матеріального становища, покращенню соціальної інфраструктури району 

шляхом спільної підготовки, разом із громадами, пропозицій до державних, обласних,  районних програм, а також 

залучення інвестиційних ресурсів. Також сприяв вирішенню питання проведення ремонту доріг у 

Катеринопільському районі. 

Протягом І-шого півріччя 2018 року надано матеріальної допомоги на лікування 20 громадянам на суму    понад 20 

тис. грн. 

 



Участь депутата у різних 

заходах(свята, круглі столи, 

семінари, спортивні заходи 

тощо) 

      Як депутат обласної ради постійно беру  участь у заходах державного, обласного і місцевого рівня, зокрема: 

1. Залучив снігоприбиральну техніку ФГ «Агро-Вікторія Катеринопіль» до ліквідації надзвичайної ситуації в 

смт Катеринопіль 

2. Взяв участь у роботі круглого столу  щодо створення сільськогосподарських і молочарських кооперативів 

на селі та збільшення їх фінансової підтримки . 

3. Надав допомогу на поховання трагічно загиблої сироти Насті Кузьменко – 8 тис.грн 

4. Взяв участь у заходах Єрківської громади щодо  вшанування воїнів-інтернаціоналістів та надав благодійну 

допомогу на організацію обіду для авганців-10 тис.грн 

5. Надав благодійну допомогу  хореографічному колективу «Вербиченька» Катеринопільського районного 

будинку дитячо-юнацької творчості  для участі у фестивалі – 5 тис.грн 

6. Провів зустріч по обговоренню реалізації реформи децентралізації  з активами сіл Лисичої Балки, Потоків, 

Петраківки, Стійкового, Ямполя, Пальчика, Гончарихи. 

7. До Жіночого свята вручив танцювальному колективу «Вербиченька» грошову винагороду – 3 тис.грн  

8. Надав спонсорську допомогу на проведення  Кубоку України з футзалу серед юнаків 2007-2008 років 

народження, який проходив с.Білозіря  

9. Взяв участь у відкритті та нагородженні переможців волейбольного турніру, який проходив у спортивному 

залі Тальянківського агротехнічного коледжу. Організаторам турніру вручив волейбольні м’ячі на суму 4 

тис.грн 

10. Надав благодійну допомогу на поховання Галушко Колі . 

11. Організував вітання з врученням подарунків і квітів жіночим колективам Катеринопільського району до 

свята 8 березня. 

12. Допоміг у організації лікування тяжкохворої Ольги Ядловської у Київському інституті ім.Шалімова. 

13. Організував вітання з Паскою громад Катеринопільщини 

14. Надав кошти для поїздки в м.Київ команді «BRAIN BOOST» Катеринопільського ліцею для участі у 

другому Всеукраїнському фестивалі «ROBOfirst – 2 тис.грн 

15. Надав дизельне пальне на суму 3.7 тис.грн для поїздки до Холодного Яру юних козачат Вікненського 

козачого курення. 

16. Надав спонсорську допомогу на відзначення переможців у районних змаганнях юних пожежників – 2 

тис.грн. 

17. Надав спонсорську допомогу Катеринопільській ЗОШ №1 на екскурсію у м.Київ -2 тис.грн 

18. Надав допомогу на поховання Геращенка С.І. - 4тис.грн 

19. Надав будівельні матеріали на ремонт ігрового майданчику Пальчиківського НВК. 

20. Взяв участь у заходах з нагоди Дня Примирення та Перемоги у другій світовій війні. Надав благодійну 

допомогу на придбання подарунків ветерам с.Ярошівка та оплатив обід в ресторані для ветеранів 

Катеринопільського району- 5,5 тис.грн 

21. Організував свято до Дня медичної сестри та взяв участь у висаджуванні троянд на території 

Катеринопільської ЦРЛ та  інфекційного відділення -17 тис.грн 



22. Надав благодійну допомогу на придбання заохочувальних призів для Катеринопільської юнацької збірної, 

яка взяла участь  у обласних зональних змаганнях з пожежно-рятувального спорту-1,4 тис.грн 

23. Взяв участь у відкритті ІІ Всеукраїнського турніру з боксу на  «Кубок ЗвениГора» у м. Звенигордці в 

дитячо-юнацькій спортивній школі. 

24. Взяв участь у районних заходах з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей та закупив для дітей-

учасників заходу морозиво- 3тис.грн. 

25. Сприяв роботі безкоштовної пересувної стоматологічної амбулаторії в смт Катеринопіль. 

26.  Надав дизельне паливо для поїздки дітей з пришкільного табору «Пролісок» Катеринопільському НВК №2 

на екскурсію до Черкаського зоопарку - 3,2 тис.грн 

27. Організував екскурсію та надав дизельне паливо для поїздки вчителів Мокрокалигірської ЗОШ та  

Катеринопільському НВК №1 до м.Умань - 8,2 тис.грн. 

28. Організував святкові заходи з нагоди відзначення Дня медичного працівника для медичних працівників 

Катеринопільщини -15 тис.грн. 

29. Надав благодійну допомогу  аматорському колективу «Любисток» Кайтанівського СБК для участі у 

фестивалі «Калиновий оберіг»  в м.Вижниця Чернівецької області. 

30. Надав благодійну допомогу на подарунки випускникам Лисичобалківського НВК- 2,5тис.грн 

 

 

  Депутат Черкаської обласної ради                                                                                      О.А.Коваленко 


