
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за  2019  рік 

 

Павличук Володимир Миколайович 
 

 

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

Напрямки 

діяльності 

депутата 

Характеристика 

діяльності 

Стан  

виконанн

я 

Дата 

виконанн

я 

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 250 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 

(кількість, 

тематика, 

кому 

направлено) 

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

більше  20  депутатських звернень та запитів, зокрема: 

 

-  Про звернення депутатів Черкаської обласної ради про внесення змін до законодавства 

України щодо розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на територію України з 

іноземною реєстрацією 

 

 

 Про внесення змін до комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 

території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та 

подій на 2016 – 2020 роки 

 Про звіт про виконання обласного бюджету за 2018 рік 

 

 Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної ради на 2019 рік 

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

В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо перевірки обґрунтованості зниження 

закупівельних цін на молоко в Черкаській області, приведення їх до економічно обґрунтованого 

рівня та розробки ефективного механізму державної підтримки сільгоспвиробників, які 

займаються молочним скотарством 

 

 Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Черкаської 

обласної державної адміністрації щодо встановлення строків подання заявок на участь у 

конкурсному відборі проектів ДФРР до 01 квітня поточного року для ОТГ, вибори в яких 

відбулися у грудні минулого року 

 

 Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до правоохоронних органів Черкаської 

області 

 

Виконано 

Упродовж 

звітного 

періоду 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-1-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-1-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-1-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-31-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-31-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-31-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-32-7.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-51-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-51-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-51-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-51-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-51-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-52-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-52-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-52-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-52-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-53-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/29/29-53-7.zip


 Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента України, Прем’єр – міністра 

України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції 

України, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури 

 Про внесення змін до Програми фінансової підтримки підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки 

 

Про внесення змін до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 

2016 – 2020 роки 

 

 та багато інших 

Участь в 

засіданні 

фракції 

(кількість 

засідань, у 

яких депутат 

брав участь) 

За звітний період  взяв участь  у роботі 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 6 пленарних засіданнях Черкаської обласної ради, 6 

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 

Виступ на 

сесії з 

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

обласної ради  
  

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-1-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-1-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-1-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-1-7.doc
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-13-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-14-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/30/30-14-7.zip


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: 

 

 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 

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 

Виконано 
Упродовж 

звітного 

періоду 



(кількість 

помічників, 

участь 

помічників в 

депутатській 

діяльності) 

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». 
 

Виконано 
Упродовж 

звітного 

періоду 

Залучення 

коштів з 

різних 

фінансових 

джерел 

(депутатськи

х коштів, 

благодійної 

допомоги, 

коштів з 

обласного та 

місцевих 

бюджетів, 

коштів 

ДФРР) на 

вирішення 

     
Упродовж звітного періоду мною було залучено  коштів бюджетів різних рівнів більше 20 ,0 млн грн.  

З них :  

 

Розпочато будівництво навчально-практичного садово-тепличного центру на базі ДНЗ "Лисянський 

професійний аграрний ліцей" , на який виділено коштів обласного бюджету 5 ,0 млн грн.  

 

Збудовано спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у Державному навчальному 

закладі "Лисянський професійний аграрний ліцей" по вул. Гетьманський шлях, 50 в смт. Лисянка 

Черкаської області - будівництво (співфінансування) 878,0 тис.грн.  

 

Придбано сучасне обладнання для кабінету біології для комунального опорного закладу “Боярський 

НВК” (ноутбук, принтер, фотоапарат, 10 мікроскопів для учнів та 1 для вчителя, мікропрепарати, моделі 

рослинної та тваринної клітин, тренажар серцево-легеневої реанімації, скелет людини, розбірні моделі 

органів людини та організму вцілому, лупи, набори для накладання шин та багато іншого), поновлено 

меблі та іграшки для дошкільної групи на загальну суму 380,0 тис.грн  

 

Придбано сучасне обладнання для кабінету хімії для комунального опорного закладу «Виноградський 

Виконано 

Упродовж 

звітного 

періоду 



проблем 

громади 

навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I – III ступенів", 

придбано і встановлено сенсорну інтерактивну дошку, короткофокусний проектор, ноутбук, хімічні 

реактиви, на загальну суму 250 тис. грн.  

 

Також було придбано комплекти меблів ( парти та стільці) для Лисянського НВК, Боярського НВК та 

Виноградського КОЗ. Виділено кошти на капітальний ремонт діючого дитячого майданчика по вул. 

Шевченка в с.Орли Будищенської сільської ради Лисянського району Черкаської 200,0 тис.грн  

 

Облаштувано внутрішніх туалетів для Почапинського НВК за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 

180,0 тис.грн. Придбано різного інвентарю, обладнання , будівельних матеріалів для установ освіти, 

кльтури та охорони здоров»я на загальну суму більше 50,0 тис.грн.  

 

Проведено капітальних та поточних ремонтів доріг на території району на суму більше 10,0 млн. грн.та 

багато іншого. 
За мого сприяння виділено коштів з депутатського фонду : 

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

суму  більше 20,0 тис. грн. 

За мого сприяння за підтримки  ТОВ НВФ «Урожай» у звітному періоді проведено та 

профінансовано заходів на суму більше 50,0 тис. грн. , а саме: 
 

926,6 грн. Облаштовано стенди на честь загиблих воїнів АТО - придбання рамок для фото 

2000,0 грн. придбання мячів волейбольних для турніру, 

4142,0 грн. придбання шин для швидких допомог Лисянської ЦРЛ,  

2778,0 грн. придбання лазів монтерських та поясу Босівка 

960,50 грн. придбання солодощів до конкурсу "Диво дитина Лисянщини", 

1460,0 грн.- кубок,медалі, статуетки для  районних спортивних змагань по футболу, 

24000 грн.-Придбання парт для Виноградського НВК та Лисянського КОЗ НВК №1 гімназія. 

1280 грн.- придбання солодощів для хореографічних колективів,  

6000 грн- придбання морозива до дня захисту дітей, 

1056 грн придбання морозива для дітей на заході "Мамина пісня Шевченкового краю" 

3350 грн-Придбано дошку 5 поверхонь для Лисянського НВК №2  

12000 грн.-придбання костюмів для вокального ансамблю "Мелодія"  

Придбання принтера для Центру Реабілітції дітей інвалідів - 3000 грн, придбання будівельних 

матеріалів для ремонту ФПу с. Дібрівка - 5000 грн та багато інших. 

 



 

 

Участь 

депутата у 

різних 

заходах 

(свята, круглі 

столи, 

спортивні 

заходи тощо) 

Упродовж звітного періоду узяв участь у 65 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, річниця 

Конституції України, День кооперації, День працівників ветеринарної медицини, День 

будівельника, День державного прапора України, День незалежності України 28-річниця  та 

багато інших. 

Виконано 

Упродовж 

звітного 

періоду 

 

 

 

Депутат                                                                                                                                                                                                      В.М.Павличук 


