
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за 2018  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 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 

виконано постійно 

Підготовка 

депутатських запитів і 

депутатських звернень 

до обласної та 

місцевих  рад 

За результатами звернень громадян за звітний період  разом з моїми помічниками, написано 

більше  30  депутатських звернень та запитів, зокрема: 

- Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови Верховної Ради України 

Парубія А.В. щодо прискорення прийняття законопроекту № 7363; 

Виконано 

Упродовж 

звітного 

періоду 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/20/20-1-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/20/20-1-7.zip


(кількість, тематика, 

кому направлено) 
- Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Державної служби геології та надр України; 

-Щодо незадовільного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення ; 

-Щодо реформування сільськогосподарського землекористування; 

- Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, народних депутатів України 27.06.2018, 

№23-4/VIІ — Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України 

щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень ; 

- Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Його Всесвятості Варфоломія, 

Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання 

автокефалії Православній Церкві в Україні ; 

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

Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету на забезпечення лікування 

хворих на цукровий діабет у Черкаський області ; 

-Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Прем'єр-міністра України Гройсмана 

В. Б. щодо виділення додаткового фінансування на експлуатаційне утримання автомобільних 

доріг загального користування державного значення ; 

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

Міністрів України щодо пільгового перевезення громадян ; 

- Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до органів місцевого самоврядування 

області щодо збільшення розміру щомісячної готівкової виплати в міському транспорті та на 

міжміських маршрутах ; 

- Про підтримку звернення Черкаського учбово-виробничого підприємства "УТОС"; 

- Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо захисту інституції сім’ї в Україні ; 
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- Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України щодо 

ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень ; 

«Щодо включення  пропозицій по Лисянському  району з фінансування проектів за рахунок 

галузевих програм у 2018 році » 

«Реконструкція котельні Лисянського  навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1- гімназія Лисянськоїрайонної 

ради» із встановленням твердопаливних котлів із заміною теплотраси» 

 

Придбання «Шкільного автобуса» для районного відділу освіти 

 

«Щодо незадовільного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення ». 

«Щодо реформування сільськогосподарського землекористування» 

«Фінансування  «Нового будівництва водопровідної мережі в с. Орли Лисянського району 

Черкаської області» 

 

«Щодо включення  пропозицій по Лисянському  району з фінансування проектів за рахунок 

галузевих програм у 2018 році » 

Придбання сміттєвоза Краз-5401Н2 із заднім завантаженням для вивезення твердих 

побутових відходів та 120 контейнерів 1,1 євростандарт оцинковані для роздільного збирання 

сміття та багато інших 

Участь в засіданні 

фракції (кількість 

засідань, у яких 

депутат брав участь) 

За звітний період  взяв участь  у роботі 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

засідань фракції. На засіданнях піднімалися питання щодо бюджету в галузях освіти, 

медицини,культури, ремонту доріг, рейдерського захвату земель та ін..   

Виконано 

Упродовж 

звітного 

періоду 

Робота в постійних 

комісіях (кількість 

засідань постійних 

комісій, виступи на 

засіданнях) 

 Упродовж звітного періоду взяв участь у 15 пленарних засіданнях Черкаської обласної ради, 

22 засіданнях постійної  комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, є постійним членом тимчасової комісії по розслідуванню фальсифікацій на виборах. 

Вважливими були питання придбання обладнання для установ медицини, устаткування та 

обладнання для шкіл області, ремонту Черкаського аеропорту, поточного та капітального 

ремонту доріг та багато інших. 

Виконано  

Упродовж 

звітного 

періоду 
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Виступ на сесії з 

трибуни, з місця 

(кількість, тематика) 

Постійно беру участь в обговоренні питань та вношу пропозиції на бюджетній комісії та 

президії обласної ради  
  

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: 

 

 робочий  візит у школи Кам.Брід, Погибляк, Ріпки, зустріч із педагогічними  колективами 

 робочий  візит у школи Дашуківка,Хижинці, Журжинці, зустріч із педагогічними 

колективами 

 робочий  візит у школи Смільченці, Шестиринці, зустріч із педагогічними  колективами 

 участь у роботі загальних зборів громадян с.Мар»янівка 

 робочий  візит у школи Босівка, Яблунівка  зустріч із педагогічними  колективами 

 робочий  візит у школи Чаплинка, Вотилівка, зустріч із педагогічним колективом 

 робочий візит у с. Тихонівка 

 робочий візит у с. Журжинці 

робочий візит у с.Виноград, зустріч із педагогічним колективом та багато інших 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж 

звітного 

періоду 

 
 

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. 
 

Виконано 
Упродовж 

звітного 

періоду 

Висвітлення 

депутатської 

Сайт ВО «ЧЕРКАЩАНИ», сайт Лисянської районної державної адміністрації, газета  

«Урожай громаді», Газета ВО «ЧЕРКАЩАНИ», газета «Понад Тікичем». 
Виконано 

Упродовж 

звітного 



діяльності  в ЗМІ, 

виступи на радіо та 

телебаченні, 

публікації в газетах  

(кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

 періоду 

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 : 

19 особам Лисянського району для лікування та покращення матеріального стану на загальну 

суму 24200 грн  

За мого сприяння залучено близько 15,6 млн.грн. на  придбання комп’ютерів,облаштування 

кабінетів,забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення відходів (придбання 

сміттєвоза КрАЗ та 120 контейнерів для роздільного збирання сміття),ремонт середнього 

поточного ремонту доріг:Розкошівка – Рубаний Міст, Будище – Орли –Шестиринці, 

виділено кошти на дрібний ремонт доріг місцевого значення. 

Забезпечено якісну, сучасну та доступну загальну середню освіту "Нова українська школа   

Придбано  ринг боксерський для Лисянської районної дитячо-юнацької спортивної школи 

"Колос" для проведення учбово-тренувальних занять відділення з боксу. 

За підтримки  ТОВ НВФ «Урожай» у звітному періоді 

На суму 5000,0 грн. придбано спортивну форму для місцевої футбольної команди, на суму  

444,00- придбано  подарунків для учасників на шахово-шашкового турніру смт Лисянка, 1980 

грн. витрачено на придбання комплекту штор та карнизів для Центру реабілітації для дітей – 

інвалідів, які було урочисто вручено на урочистому заході,  на суму 3165 грн. придбано дошку та 

та набір маркерів для учнів Лисянської ЗОШ №2, на 400 грн. придбано книги для Дитячої 

бібліотеки для дорослих, на 377 грн. придбано квіти для вітання ветеранів. 

4500 грн. придбання продуктових наборів ветеранам до 9 травня;Придбання морозива до Дня 

захисту дітей -4000,0 грн, придбання нагрудних знаків спілці учасників АТО Лисянщини " 

Тікич" для придбання нагрудних знаків переможцям змагань 1035 грн.,придбання короваїв та 

вишитих рушників до заходів-1545,0 грн.,придбання ноутбука для Лисянського музею 9999грн. 

 

За мого сприяння залучено кошти обласного бюджету у сумі 150 000 грн. на наступні цілі: 

 

на придбання дошки шкільної (5 поверхонь) та стендів із державною символікою для 

Мар'янівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний заклад - загальноосвітня школа 

Виконано 

Упродовж 

звітного 

періоду 



І-ІІІ ступенів» ; на придбання принтерів та ламінаторів для : Вотилівської філії комунального 

опорного закладу «Виноградський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» ,для Чаплинської філії комунального опорного 

закладу «Боярський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ,Шубиноставської філії комунального опорного закладу 

«Виноградський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» ,Босівської філії комунального опорного закладу 

«Виноградський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» ,для Шестеринської філії комунального опорного закладу 

«Лисянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - 

гімназія – дошкільний навчальний заклад» ,для Кам'янобрідської філії комунального 

опорного закладу «Бужанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» ,ламінатора для Погибляцької філії комунального 

опорного закладу «Бужанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» ;придбання стільців для актової зали 

комунального опорного закладу «Виноградський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» ; придбання 

гойдалки для дитячого майданчика в с. Мар’янівка для Мар"янівської сільської ради, для 

Дашуківської сільської ради виділено кошти для придбання бензопили.  

А також за підтримки та сприяння РО ВО Черкащани було залучено додатково 15000 грн для 

придбання парт та стільців для Боярської, Смільчинецької та Босівської шкіл та ін. 

 

Участь депутата у 

різних заходах (свята, 

круглі столи, 

спортивні заходи 

тощо) 

Упродовж звітного періоду узяв участь у 85 заходах, які проводилися на території району: 

Міжнародний день захисту дітей, День журналіста, День медичного працівника, День 

Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, День державної служби, День 

молоді,22-а річниця Конституції України,1030-річчя хрещення Київської Русі, День 

кооперації, День працівників ветеринарної медицини, День будівельника, День державного 

прапора України, День незалежності України 27-річниця ,День знань та багато інших. 

Виконано 

Упродовж 

звітного 

періоду 

 

 

 

Депутат                        В.М.Павличук 


