
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за  2017 рік 

 

Павличук Володимир Миколайович 
Голова Лисянської районної державної адміністрації, Лисянський район 

 

Член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 
  

Напрямки діяльності 

депутата 
Характеристика 

діяльності 
Стан  

виконання 
Дата виконання 

Здійснення прийому громадян 

(кількість прийомів, дати, 

питання) 

Моя Громадська приймальня депутата обласної ради працює за 

адресою: 

 смт  Лисянка, площа Миру, 30 

За звітний період до мене  звернулося понад 300 жителів 

Лисянського району. 

Питання, за якими звертались жителі району стосувалися 

наступних  питань: отримання матеріальної допомоги, 

оформлення субсидій та переоформлення спадщини,  

нарахування пенсій,   розрахунків за земельні паї, отримання 

коштів на лікування, надання допомоги в дошкільні, 

загальноосвітні, медичні заклади   району,  перегляду тарифів 

на комунальні послуги та природний газ, озеленення населених 

пунктів, стану доріг, освітлення вулиць, забезпечення 

виконано постійно 



пільгового перевезення громадян  автобусними маршрутами в 

межах району, забезпечення матеріально-технічними засобами 

та продуктами харчування учасників АТО, виготовлення 

землевпорядної документації, збереження навчальних закладів 

району, перейменування вулиць  та багато інших. 
 

Підготовка депутатських 

запитів і депутатських 

звернень до обласної та 

місцевих  рад (кількість, 

тематика, кому направлено) 

За результатами звернень громадян за звітний період  разом з 

моїми помічниками, написано близько  25  депутатських 

звернень та запитів, зокрема: 

 

-щодо роботи районного радіомовлення до директора ПАТ 

«Укртелеком»  І.Я.Яніцького, 

 

«Щодо незадовільного експлуатаційного стану автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення ». 

«Щодо реформування сільськогосподарського 

землекористування» 

«Щодо перегляду тарифів на комунальні послуги та природний 

газ». 

«Щодо підвищення соціальних стандартів та гарантій» 

«Щодо крадіжок особистого майна жителів громади» , земельні 

питання, виділення землі учасникам АТО 

 

«Щодо виділення коштів на придбання флюорографа для 

Лисянської ЦРЛ» 

 

«Щодо включення  пропозицій по Лисянському  району з 

фінансування проектів за рахунок галузевих програм у 2018 

В стадії 

виконання 

Упродовж звітного 

періоду 



році » 

та інші 

Участь в засіданні фракції 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

За звітний період  взяв участь  у роботі 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

засідань фракції    
Виконано 

Упродовж звітного 

періоду 

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на 

засіданнях) 

 Упродовж звітного періоду взяв участь у 14 пленарних 

засіданнях Черкаської обласної ради, 23 засіданнях постійної  

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, є постійним членом тимчасової комісії по 

розслідуванню фальсифікацій на виборах. 

Виконано  
Упродовж звітного 

періоду 

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика) 
   

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Щомісячно мене, як депутата обласної ради, запрошують 

жителі різних сіл, в тому числі і на загальні збори громадян, з 

метою обговорення різних проблемних питань громади, 

зокрема: надання  територіальним громадам права 

розпоряджатися землями, в т.ч. запасу і держрезерву, які 

знаходяться на території громад, впровадження реформ 

децентралізації, програми енергозбереження, стану доріг, 

матеріально – технічного забезпечення навчальних закладів  та 

інші питання. За звітний період такі зустрічі відбулися у: 

 

с. Мар’янівка та  Шуб.Стави  вручено школярам довгоочікувані 

комплекти спортивної форми, які придбані за кошти  

депутатського фонду,індивідуально замовлені адміністраціями 

Шубиноставської та Мар’янівської   шкіл на загальну суму 5150 

грн.  

 

зустрівся з педагогічним та учнівським колективами 

Дашуківської школи, вручив закуплені з депутатського фонду 

двадцять стільців на загальну суму 5000 грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 2017 року 

 

 

 

 

Січень 2017 року 

 

 

 



За мого сприяння десятого лютого в с. Будище відбулося 

вручення нового шкільного автобуса місцевій громаді, 

придбаного у рамках програми «Шкільний автобус». Слова 

вдячності громада також адресувала генеральному директору 

ТОВ «Злагода» М. М. Савченку та директору Лисянської філії 

В. М. Павлюку за придбання для шкільного автобуса зимової 

гуми, аби учні були в безпеці й в часи негоди. 

 

 в Погибляцькому НВК відбувся козацький родинно-

спортивний захід «Тато, мама й я – спортивна сім’я». 

Учасникам спортивно-розважальних змагань зичив хорошого 

настрою і приємних вражень та вручив подарунковий 

сертифікат на новий тенісний стіл вартістю 2718 грн..  

 

 

поповнив спортивний інвентар, а саме: м’ячі та гімнастичні 

палиці вартістю 3600 грн.у Лисянському ДДУ «Малятко», щоб  

малюки зростали здоровими та сильними. 

 

За вагомі здобутки в спорті подарував команді волейболісток 

смт Лисянка комплекти спортивної форми та м’яч загальна 

вартість яких 2900 грн., побажав значних успіхів на 

волейбольних майданчиках. Побажання буквально того ж дня 

були втілені в життя – наші спортсменки здобули першість в 

турнірі у місті Ватутіне. 

 

За мого сприяння 3 квітня 2017 року в районному будинку 

дитячої та юнацької творчості відкрито шахматно-шашковий 

гурток, було придбано шахмати, шашки та годинники на суму 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

Лютий 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

березень 2017 року 

 

 

 

 

 

 

травень 2017 року 

 

 

 

 

квітень 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 2017 року 

 

 

 



10 000 грн. 

 

Стало доброю традицією з боку керівництва району 

напередодні відзначення Дня Перемоги відвідувати ветеранів 

Другої світової війни. І цей рік не став виключенням. Спільно із 

селищним головою О.Короленком вручили нагрудні медалі 

причетним до великого свята від Президента України П. 

Порошенка, а також продуктові набори, які придбано за 

підтримки ТОВ НВФ" Урожай, аби вони гідно зустріли День 

Перемоги. 

 

відвідав Дашуківський ФАП та вручив холодильник придбаний 

із  депутатського фонду на суму 4200 грн. і Хижинський та 

Чеснівський ФАПи, де вручив медикаменти за сприяння 

О.В.Васецького на суму 3660 грн. 

 

узяв участь у заході до Дня захисту дітей, привітав підростаюче 

покоління та пригостив морозивом усіх дітей Лисянського 

району, які були присутні на заході у кількості 1000 порцій 

загальною вартістю 3400 грн. 

 

відвідав Ріпківську школу, привітав із закінченням навчального 

 

 

 

 

Виконано 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

травень 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень 2017 року 

 

 

 

 

 

 

червень 2017 року 

 

 

 

 

 

 

Травень 2017 року 

 



року та вручив спорт інвентар (2 м"ячі,скакалки, обручі) для 

дитячого садка  та ноутбук для навчального закладу. 

Оплатив транспорні послуги для поїздок ветеранських 

організацій в м.Київ в сумі 8500 грн. 

 

упродовж звітного періоду звернулися із заявами щодо надання 

матеріальної допомоги 17 осіб, кошти стовідсотково 

перераховано на рахунки заявників на загальну суму 34,1 

тис.грн 

 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

 
 

 

 

 

Червень 2017 року 

 

Упродовж звітного 

періоду 

 
 

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

За поданням Лисянської райдержадміністрації в  районі 

затверджено програму економічного і соціального розвитку 

Лисянського району на 2017 рік, якою передбачено всі 

необхідні заходи життєдіяльності громади.  

 

За мого сприяння  станом на 14.03.2017 року подано заявки про 

участь у конкурсному відборі проектів що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів ДФРР: 

- «Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного 

котла в Яблунівському  навчально – виховному комплексі 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів » Лисянської районної ради Черкаської 

області  по вул.. Шкільна, 9 в с. Яблунівка»;на суму 

680,0тис.грн. 

- «Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного 

котла в Чаплинському  навчально – виховному комплексі 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І 

– ІІ ступенів » Лисянської районної ради Черкаської області  

по вул.. Центральна, 52 в с. Чаплинка»; на суму 349,5 

тис.грн. 

- «Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного 

котла в Боярському  навчально – виховному комплексі 

В  стадії 

виконання  
Упродовж звітного 

періоду 



«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів » Лисянської районної ради Черкаської 

області  по вул.. Гагаріна, 7 в с. Боярка»; на суму 797,9 

тис.грн. 

- «Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у 

Боярському  навчално – виховному комплексі «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» 

Лисянської районної ради Черкаської області по вул.. 

Гагаріна, 7 в с. Боярка (Енергозберігаючі заходи)»;на суму 

446 тис.грн. 

 «Водозабірна свердловина с. Хижинці» 

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в 

депутатській діяльності) 

В моїй команді  працюють помічники: Сергій Любивий, 

Олександр Тарасюк, Вікторія Софієнко, роботу яких я 

організував.  Вони здійснюють прийом громадян і працюють по 

таких напрямках життєдіяльності громади: надання юридичних 

консультацій, сприяння у вирішенні соціально - економічних,  

житлово-комунальних та екологічних питань, надання 

фінансової та матеріальної допомоги,  участь у заходах та 

зустрічах з виборцями, робота з інформаційними ресурсами. 
 

  

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, 

публікації в газетах  (кількість, 

тематика, назва ЗМІ) 

Сайт ВО «ЧЕРКАЩАНИ», сайт Лисянської районної державної 

адміністрації, газета  «Урожай громаді», Газета ВО 

«ЧЕРКАЩАНИ», газета «Понад Тікичем». 
 

  

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів 

з обласного та місцевих 

бюджетів, коштів ДФРР) на 

вирішення проблем громади 

За мого сприяння виділено коштів з депутатського фонду : 

Придбання ліхтарів вуличного освітлення, 

Вотилівська сільська рада Лисянського району 

4000,00 

Придбання таймерів та енергозберігаючих ламп 

вуличного освітлення, Мар»янівська сільська рада 

Лисянського району 

4000,00 
Виконано 

Упродовж звітного 

періоду 



Поточний ремонт вуличного освітлення, 

П.Попівська сільська рада Лисянського району 

4000,00 

Поточний ремонт вуличного освітлення, 

Писарівська сільська рада Лисянського району 

4000,00 

Поточний ремонт вуличного освітлення, 

Смільчинецька сільська рада Лисянського району 

4000,00 

Придбання ламп вуличного освітлення, 

Семенівська сільська рада Лисянського району 

4000,00 

Придбання спортивного інвентарю  для 

Федюківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів Лисянської 

районної ради Черкаської області. 

5000,00 

Придбання матеріалів для облаштування дитячого 

спортивного майданчика в с.Босівка ( капітальні 

видатки, передача коштів із загального до 

спеціального фонду) 

5000,00 

Придбання тренажерів для доукомплектування 

ігрового дитячого майданчика біля СБК в 

с.Бужанка ( капітальні видатки, передача коштів із 

загального до спеціального фонду) 

5000,00 

Придбання матеріалів для виготовлення зупинок 

на території с. Виноград ( капітальні видатки, 

передача коштів із загального до спеціального 

фонду) 

5000,00 



Придбання хододильника для Дашуківського ФПу 4200,00 

Придбання вхідних металевих дверей для 

Рубаномостівського будинку культури,  

Рубаномостівська сільська рада Лисянського 

району        ( капітальні видатки, передача коштів 

із загального до спеціального фонду) 

5000,00 

Придбання стільців для Шестеринської сільської 

ради. 

3150,00 

Придбання предметів, матеріалів, сумки – укладки 

фельдшера для Дібрівського ФПу 

4500,00 

Придбання меблів для Жаб»янського СБК 4050,00 

Придбання матеріалів для облаштування кладок 

через річку у с.Кам»яний Брід та с.Франківка 

Кам»янобрідської сільської ради 

5000,00 

Придбання ноутбука для Погибляцького НВК 

«Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» Лисянської районної ради Черкаської 

області ( капітальні видатки, передача коштів із 

загального до спеціального фонду) 

8000,00 

Придбання ноутбука для ДДУ «Малятко» 

Ріпківської сільської ради ( капітальні видатки, 

передача коштів із загального до спеціального 

фонду) 

8000,00 



Придбання матеріалів для ремонту Семенівського 

ФПу 

1000,00 

Придбання антени WI – MAX, зовнішньої VF 

точки доступу, матеріали та послуги для 

облаштування VF зони в с.Тихонівка  

5000,00 

Придбання радіо мікрофонів для 

Шубиноставського БК 

4000,00 

Поточний ремонт вуличного освітлення, 

Погибляцька сільська рада Лисянського району 

6 000,00 

Поточний ремонт вуличного освітлення, 

Семенівська сільська рада Лисянського району 

6 000,00 

Поточний ремонт вуличного освітлення, 

П.Попівська сільська рада Лисянського району 

6 000,00 

Поточний ремонт вуличного освітлення, 

Писарівська сільська рада Лисянського району 

6 000,00 

Придбання спортивного одягу для Мар»янівського 

НВК «Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ  І-ІІІ 

ступенів» Лисянської районної ради Черкаської 

області. 

2900,00 

Придбання спортивного одягу для 

Шубиноставської ЗОШ  І-ІІІ ступенів» Лисянської 

районної ради Черкаської області. 

2250,00 

Придбання принтера для Лисянської районної 2500,00 



дитячої бібліотеки 

Придбання медикаментів для Смільчинецького 

сільського ФПу, Ганжалівського сільського ФПу, 

Дібрівського сільського ФПу Лисянського району 

2350,00 

Придбання металопластикових віконних блоків 

для Боярського стаціонарного відділення для 

постійного проживання 

4500,00 

Придбання вхідних металевих дверей для 

Рубаномостівського будинку культури, 

Рубаномостівська сільська рада Лисянського 

району ( капітальні видатки, передача коштів із 

загального до спеціального фонду) 

6500,00 

Придбання стільців для Дашуківської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Лисянської районної ради Черкаської 

області 

5000,00 

За сприяння ТОВ НВФ «Урожай» придбано: 

.- таймер добовий електромеханічний, лампа розжарювання 

,контактор для Писарівської та Босівської сільських рад на 

суму  1111,00 грн; на суму 979,00 грн.- тонометр, глюкометр 

та тест полоски до нього для Босівського ФАПу ; на суму 

4000,00 - оплачено транспортних послуг рейс Лисянка - 

Ріпки по зверненнях жителів села Семенівка; на суму 

1018,00 грн.- оплата повітряних кульок для проведення дня 

незалежності в смт Лисянка; на суму 2744,00 грн. - обігрівач 

для клубу с.Товсті роги; Матеріали для ремонту ФАПу 



с.Ганжалівка на суму 2000,00 грн. Придбано килим у 

музичний зал дитячої установи «Малятко» на суму 8560,00 

грн. До дня людей поважного віку придбано продуктові 

набори для стаціонарних відділень у с.Боярка та с.Хиженці 

на загальну суму 1141,00 грн. 

У жовтні  за мого сприяння вручено  ключі  від  службової  

квартири подружжю молодих медиків А.Й.Сінчуку та 

А.М.Касьяненко. 

Вручено комплекти спортивної форми, наколінники та м»ячі  

юним волейболісткам Лисянського НВК ЗОШ 1-111 

ступенів № 1 – гімназія. 

Контролював хід виконання робіт та ефективність 

використання бюджетних коштів. Цьогоріч на ремонт 

автошляхів Лисянщини було використано більше 2,0 млн. 

гривень з бюджетів різних рівнів, це дало можливість 

відремонтувати більшість під’їзних шляхів до населених 

пунктів району 

 На початку жовтня пройшов чемпіонат Лисянського 

району з міні-футболу серед дівчат. Попередньо 

підготовлений спортивний майданчик зі штучним 

покриттям на території Лисянської ЗОШ 1-111 ступенів № 

2 (замінено 8 металевих секцій огорожі, які були 

пошкоджені у процесі експлуатації на суму 6393,00 грн.) 

прийняв 14 шкільних команд. Привітав переможців і 

вручив всім учасникам змагань солодкі подарунки. 

 
 

Участь депутата у різних 

заходах (свята, круглі столи, 

Брав участь в більше 60 різних заходах районного рівня : 

 
Виконано  



спортивні заходи тощо) 
День Чорнобильської трагедії 

 
 

26.04.2017 

 

 

День пам’яті та примирення 

 
 

07.05.2017 

 

 

День 72 річниці Перемоги 

 
 

09.05.2017 

 

День прикордонника 

 
 

28.05.2017 

 

Міжнародний день захисту дітей 

 
 

01.06.2017 

 

День медичного працівника 

 
 

18.06.2017 

 

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

 
 

22.06.2017 

 

21-ша річниця Конституції України та ін..  
28.06.2017 

 

День Національної поліції України  04.08.2017 

День працівників ветеринарної медицини  13.08.2017 

День державного прапора України  23.08.2017 

День незалежності України 26-річниця  24.08.2017 

День знань  01.09.2017 

Завершення Другої світової війни  02.09.2017 

 День підприємця  
03.09.2017 

(перша неділя вересня) 

 День фізичної культури і спорту  
09.09.2017 

(друга субота вересня) 

 День фармацевтичного працівника  
16.09.2017 

(третя субота вересня) 

 
День 

 рятівника 
 17.09.2017 



 День працівника лісу  
17.09.2017 

(третя неділя вересня) 

 
День  

партизанської слави 
 22.09.2017 

 День вихователі та працівники дошкільних навчальних закладів  27.09.2017 

 Всеукраїнський день бібліотек  30.09.2017 
 Новорічні свята та багато іншого  Грудень 2017 

 


