
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за 2016 рік 

  

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 
Стан  виконання Дата виконання 

Здійснення прийому громадян 

(кількість прийомів, дати, 

питання) 

Прийом громадян мною проводиться за адресою: м.Тальне, 

вул..Катеринопільська, 2 та вул..Соборна,24. 

За звітний період до мене звертались як окремі громадяни, 

так і колективи. 

Мною надавалась фінансова допомога на операцію 

учаснику АТО Попрієнко Г.П. с. К.Гребля, новорічні 

подарунки дітям учасників АТО, новорічні подарунки 

дітям пайовиків ПП"Тальне"Агрохім" на суму 12000 грн. та 

завезено солодощі в школи  по селах виборчого округу 

депутата обласної ради Підгорного А.В. на суму 8000 грн., 

5000 грн допомоги виділено на придбання будинку 

учаснику АТО. Надавалась допомога на оплату послуг 

юриста Романівській сільраді, кошти на вирішення питання 

лічильників на воду с.Гордашівка. До міжнародного дня 

інвалідів надано матеріальну допомогу на загальну суму 

23000 грн 23 сім"ям, які виховують дітей-інвалідів, 

виділено матеріальну допомогу жителям Тальнівського 

Виконано Впродовж 2016 року 

Підгорний Анатолій Вікторович 

директор Тальнівської філії ДП «Укрветсанзавод», Тальнівський район 

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

Керівник депутатської фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ» в обласній раді 

 



району на загальну суму 6000 грн., 15000 грн. виділено для 

придбання спеціального покриття для танцювального залу 

в Тальнівський Районний будинок культури.  

Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість, тематика, кому 

направлено) 

Депутатський запит до обласної ради та департамент 

соціального захисту населення щодо внесення змін в 

обласну програму «Турбота» та надання допомоги в 

отриманні житла ветерану Афганістану Горобцю О.П. 

 

 

Депутатський запит і звернення до ДФС, департаменту 

фінансів, Служби автомобільних доріг області  щодо стану 

фінансування ремонту і утримання доріг в області та 

направлення звернення до КМУ і ВР України 

Отримана відповідь 

департаменту соціального 

захисту щодо виділення 

коштів на придбання 

житла з районного і 

сільського бюджетів 

Підтримано депутатами 

обласної ради на 5-й сесії і 

направлено за належністю 

09.03.2016 

 

07.07.2016 р. в обласній 

адміністрації проведена 

розширена нарада по 

питанню стратегії 

будівництва, утримання 

та ремонту доріг на 

території області на 

найближчі 3-5 років 

Участь в засіданні фракції 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

Брав участь у 11 засіданнях фракції перед сесіями обласної 

ради 

  

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на засіданнях) 

Як керівник фракції брав участь у 8-и засіданнях президії 

обласної ради та 8-и засіданнях постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 

  

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика) 

 Три виступ на сесіях, у яких було озвучено депутатські 

запити 

  

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Постійно зустрічаюсь з виборцями, беру участь у 

громадських слуханнях з актуальних питань громади  

  

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

-   

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

Помічник депутата Животенко А.І. бере активну участь у 

підготовці і проведення засідань фракції, у підготовці 

документів щодо діяльності фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ». 

Помічник депутата Котенко О.В. допомагає вести прийом 

громадян, вивчає громадську думку, потреби населення з 

метою сприяння виконання депутатських обов'язків перед 

виборцями 

  

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах  (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

Участь  і виступ у прямому ефірі на телеканалі «РОСЬ» в 

програмі «Країна, яка нам потрібна» 

Депутатська діяльність висвітлюється на офіційному сайті 

ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та на сторінці у мережі Фейсбук. 

 12.05.2016 



Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

50 тис грн. з обласного бюджету на проведення комплексу 

енергозберігаючих заходів в Тальнівському 

реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів 

50 тис грн. з обласного бюджету на комплекс робіт з 

поглиблення русла річки Гірський Тікич в 

адміністративних межах м. Тальне. 

Учасник і організатор ініціативної групи Тальнівчан, які з 

2015 року щомісяця формують та відправляють 

матеріально-технічну допомогу воїнам АТО. У травні 2016 

року на 3-й сесії Черкаської обласної ради мені була 

вручена подяка від військової частини, яка розміщена в 

зоні АТО, за активну волонтерську діяльність. 

Надана матеріальна допомога на вирішення соціально-

побутових проблем, благоустрій, ремонт водогону, 

привітання ветеранів війни, випускників, жінок з 8-

Березня, на святкування Івана Купала, проведення 

спортивних заходів сіл Гордашівка, Кобринова Гребля, 

Антонівка, Романівка, Мошурів, Лащова Тальнівського 

району. 

Надано 52 тис. грн. допомоги на облаштування 

спортмайданчика с.Кобринова Гребля, 20 тис грн. на 

придбання боксерського рингу для секції с.Мошурів, 50 

тис.грн. на придбання та облаштування спортивно –

ігрового майданчика в с.Мошурів. 

Кошти направлені у 

відповідні місцеві 

бюджети 

 

 

33 тис.грн 

Впродовж 2016 року 

Участь депутата у різних заходах 

(свята, круглі столи, спортивні 

заходи тощо) 

Постійно беру участь у відправленні волонтерської 

допомоги бійцям АТО, відзначенні ветеранів війни й в 

Афганістану, святкових та спортивних заходах, які 

проходять в Тальнівському районі 

Заснував перехідний кубок з волейболу в Тальнівському 

районі спільно з депутатами Черкаської обласної ради 

Скіченком А.П. та Копійченком В.П. з метою 

популяризації волейболу, як виду спорту серед молоді, 

підвищення їх спортивної майстерності та зміцнення 

здоров’я дітей. 

 

Перший турнір з 

волейболу, присвячений 

Дню Перемоги, відбувся у 

спортивному залі  

Тальнівського НВК 

«загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1-гімназія» 

15.04.2016 

 


