
 

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

  

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 
Стан  виконання Дата виконання 

Здійснення прийому громадян 

(кількість прийомів, дати, 

питання) 

Прийом громадян мною проводився за адресою: м.Тальне,. 

вул..Соборна,24. 

За звітний період до мене звертались як окремі громадяни, 

так і колективи. 

Мною виділено матеріальну допомогу жителям 

Тальнівського району на загальну суму 24,2 тис.грн.,  

придбано та вручено новорічні подарунки учням шкіл та 

вихованцям дитячих садків округу, дітям учасників АТО, 

дітям пайовиків ПП"Тальне"Агрохім", підопічним 

відділення стаціонарного догляду Тальнівського районного 

територіального центру соціального обслуговування, 

вихованцям дитячого будинку сімейного типу Нагорняків, 

що у с.Папужинцях. За моїм фінансовим сприянням 

відбулась новорічна театралізована вистава для дітей 

учасників АТО.  Виділено кошти Кобриновогребельській, 

Кобринській, Романівській, Потаській школам на загальну 

суму 8 тис.грн. для роботи пришкільних літніх таборів. 

Виконано Впродовж 2018 року 

Підгорний Анатолій Вікторович 

Директор ПП «Тальне «Агрохім», Тальнівський район 

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

Керівник депутатської фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ» в обласній раді 

 

 



Вручено подарунки для Мошурівського шкільного 

навчального закладу під час останнього дзвоника. Виділено 

кошти для виступу артистів Театру Вогню "Сварожичі" під 

час  свята Івана Купала в 5 селах округу в сумі 28 тис.грн. 

та надане фінансове сприяння для організації цього свята в 

селах Мошурів та Гордашівка. Профінансовано заміну двох 

дверей у Кобриновогребельському СБК на суму 12 

тис.грн., придбання форми футбольному клубу «Тальне», 

фінансово сприяв проведенню футбольного матчу в рамках 

чемпіонату області з футболу та боксерському турніру у 

с.Мошурів, який представляла Черкаська федерація боксу. 

За моїм фінансовим сприянням проводились роботи 

по підготовці та проведенні літнього табору дітям 

учасників АТО,  виділено 1,5 тис.грн. на ремонт 

холодильника Лащівському НВК I-II ст. д, а також 

виділено 6 тис.грн. на ремонт шкільного автобуса 

Кобринівського  НВК.  Виділено кошти колективам 

Гордашівського  та Мошурівського СБК    для участі в 

звітних концертах в рамках проведення творчих звітів 

сільських клубних закладів, профінансовано придбання 

квитків для сімей учасників АТО та малозабезпечених 

сімей с.Мошурова на суму 10 тис.грн. на виступ театру 

"Джерела". За моїм фінансовим сприянням 9 листопада 

2018 р. відбулося урочисте відкриття пам’ятної дошки 

присвяченої заслуженому артисту України Петру 

Весклярову ("Діду Панасу"), встановленої на фасаді 

Тальнівської ЗОШ №2.  Профінансовано придбання 

музичного обладнання для Тальнівського РБК та клубу 

с.Червоного Тальнівської ОТГ, призів для щорічного 

волейбольного турніру на призи ВО "ЧЕРКАЩАНИ", який 

проходив  23 листопада 2018 року у Тальянківському 

агротехнічному коледжі. Придбано ноутбук 

Мошурівському сільському будинку культури, подарунки 

вихованцям центру комплексної реабілітації для дітей та 

осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради «Ми з 

майбутнім». Впродовж зимового періоду забезпечував 

прогортання вулиць від снігу в селах Гордашівка, 

Кобринова Гребля, Мошурів, Романівка Тальнівського 



району.150 тис.грн. депутатських коштів використано на 

придбання комп'ютерної техніки для Веселокутської, 

Мошурівської та Онопріївської амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини, ноутбука та проектора для 

Кобринівського НВК, гойдалок для дітей у села Заліське та 

Соколівочка, висоторіза у с.Кобринова Гребля, музичного 

обладнання для Папужинського НВК, лінолеуму у 

дошкільний підрозділ Шаулиського НВК, LED ламп у села 

Гордашівка, Заліське, Лащова, Червоне. 

 

Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість, тематика, кому 

направлено) 

Депутатські звернення до обласної ради та 

облдержадміністрації щодо включення заходів до обласних 

програм у 2018 році: 

-звернення щодо виділення коштів з обласного бюджету 

для проведення ремонту покрівлі будівель обласного 

архіву; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-два звернення щодо сприяння у виділенні коштів з 

обласного бюджету на ремонт доріг у Тальнівському 

районі; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримана відповідь 

департаменту фінансів 

облдержадміністрації, що 

пропозиція внесена до 

узагальненої потреби і 

буде розглянута при 

розподілі додаткових 

надходжень до обласного 

бюджету за умови 

перевиконання його 

доходної частини за 

підсумками першого 

півріччя 2018 р. та з 

урахуванням 

пріоритетних захищених 

видатків 

Отримана відповідь 

першого заступника 

голови 

облдержадміністрації 

В.Коваля, що пропозиції 

щодо ремонту доріг 

розглянуті та по 

можливості будуть 

враховані 

 

Отримана відповідь 

заступника голови 

 

 

 

 

25.06.2018 №01-02-

16/1098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2018 №01/01-9/673 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-щодо фінансування будівництва водогону у с.Мошурів 

Тальнівського району - 569,069 тис. (загальний фонд) — 

водопровідна мережа по вул. Новій та пров. 

Шевченківському; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- щодо сприяння  у  виділенні  коштів  з  обласного  та  

державного  бюджетів  на  реалізацію  заходів  розвитку КЗ 

«Тальнівський  районний  ЦПМСД» та  системи  охорони  

облдержадміністрації 

К.Омаргалієва, що 

виконання робіт 

автомобільної дороги 

О241121 Іваньки-Мошурів 

передбачено в поточному 

році у межах виділеного 

ліміту фінансування. 

Дорога Т-24-11 

Звенигородка-

Катеринопіль-Тальне-

Маньківка є 

територіальною дорогою 

загального користування 

державного значення, що 

належить до сфери 

управління Служби 

автомобільних доріг у 

Черкаській області. 

Виконано частково. 

Виділено 1740 тис.грн. на 

ремонт догори Іваньки – 

Мошурів. 

 

 

Включено 

 до переліку 

інвестиційних програм і 

проектів регіонального 

розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2018 

році за рахунок коштів 

державного фонду 
регіонального розвитку та 

побудовано водогін та 

побудовано водогін. 

Отримана відповідь 

департаменту фінансів 

облдержадміністрації, що 

 

 

 

11.06.2018 №01/01-

9673/1/01-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.08.2018 №01/01-

9/4784/01/01-9 

 

 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

11.07.2018 № 479-Р 

 

 

 

 

 

21.03.2018 №03-02-

22015/336  

 



здоров’я   у  сільській  місцевості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-два звернення щодо сприяння  у придбанні шкільного 

автобуса для Соколівоцької загальноосвітньої школи I-III 

ст. Тальнівської міської ради у рамках обласної програми 

«Шкільний автобус» на 2016-2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-щодо фінансування ряду об'єктів соціально-економічного 

розвитку Тальнівського району; 

після проведення 

аналітичної роботи 

управлінням охорони 

здоров`я 

облдержадміністрації 

буде здійснено розподіл 

субвенції з урахуванням 

вимог постанови Кабінету 

Міністрів від 06.12.2017 

№ 983 

Отримана відповідь 

начальника управління 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

В.Данилевського на перше 

звернення, що рішенням 

обласної ради від 

20.04.2018 №22-38/VII 

"Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 

22.12.2017 № 19-22/ VII" 

кошти на зазначені цілі не 

виділялися. 

та першого заступника 

голови  

 облдержадміністрації на 

повторне звернення, що у 

зв`язку з обмеженими 

фінансовими ресурсами у 

2018 році виділити кошти 

Тальнівській ОТГ на 

закупівлю шкільного 

автобуса немає 

можливості. 

Шкільний автобус 

придбано. 

 

кошти виділено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

05.05.2018 №02/11-04-

1/1204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2018 №01/01-

9/4783 -01/01-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення обласної ради 

№24-4/VII від 07.09.2018 



 

- про включення переліку заходів до обласних програм на 

2019 рік; 

 

-про сприяння у реалізації природоохоронного проекту 

 

Депутатські звернення до голови Тальнівської районної 

державної адміністрації Клименка В.П., голови 

Тальнівської районної ради Любомської В.О. : 

-про скарги медичних працівників; 

 

 

 

 

 

 

-про підвіз дітей с.Шаулиха; 

 

 

 
-про закупівлю інтерактивної дошки для Заліського НВК 

 

 

 

 

 
про співпрацю щодо вирішення питань соціально-

економічного розвитку району  
 

 

 

 
Депутатські звернення до міського голови Юрченка О.В. -

про підвіз дітей с.Шаулиха; 

 

 

 

 

 

 

У процесі розгляду 

 

 

 

 

Отримана відповідь 

Тальнівської 

райдержадміністрації  

щодо шляхів вирішення та 

Тальнівської районної 

ради 

Отримана відповіді 

Тальнівської районної 

ради щодо вирішення 

питання до кінця 

навчального року 

Отримана відповідь 

Тальнівської 

райдержадміністрації про 

придбання інтерактивної 

дошки. Дошку придбано. 

 

 

Отримано пропозиції 

Тальнівської 

райдержадміністрації  

 

Тальнівської районної 

ради 

 

Отримана відповідь 

Тальнівської міської ради 

щодо можливих шляхів 

вирішення проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 №01-01-4/277 

 

 

24.01.2018 №42/1 

 

 

24.01.2018 №40/1 

21.02.2018 №102/1 

 

 

 

10.09.2018 №01-01-

4/3751 

 

 

 

 

18.10.2018 №01-01-

4/4521  

 

 

12.12.2018 №848/01 

 

 

21.02.2018 №102/01 

26.01.2018 № 215/П-01 

 

 

 



 
-про співпрацю щодо вирішення питань соціально-

економічного розвитку Тальнівської ОТГ  
 

 

Отримана відповідь 

Тальнівської міської ради 

 

16.10.2018 №01-14/2165 

 

Участь в засіданні фракції 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

Брав участь у 11 засіданнях фракції перед  пленарними 

засіданнями сесій обласної ради  

  

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на засіданнях) 

Як керівник фракції брав участь у 5 -х засіданнях президії 

обласної ради та у 14-х засіданнях постійної комісії з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів 

  

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика) 

Взяв участь у роботі 13 пленарних засідань восьми сесій 

обласної ради протягом 2018 р. Виступав на сесіях ради з 

питань реформування земельного законодавства, ремонту 

автомобільних доріг тощо. 

  

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Постійно зустрічаюсь з виборцями, беру участь у загальних 

зборах жителів сіл виборчого округу, громадських 

слуханнях з актуальних питань громади  

  

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

Як депутат обласної ради, разом з громадами 

Тальнівського району за допомогою спеціалістів 

Тальнівської райдержадміністрації і районної ради 

підготував пропозиції до обласних і районних програм у 

напрямках освіти, медицини, соціального захисту, ремонту 

доріг та виділення коштів на потреби громад Черкащини з 

ДФРР  тощо. 

  

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

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) 

Тальнівська районна громадсько-політична г-та «Колос» 

№4 від 25.01.2018, №5 від 01.02.2018, №6 від 08.02.2018, 

19.04.2018 №16; 

 Тальнівська районна загальнополітична г-та 

«Тальнівщина» №13-14 від 15.02.2018, №29-30 від 

12.04.2018.  

Депутатська діяльність висвітлюється на офіційному сайті 

ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та на сторінці у мережі Фейсбук. 

Інтерв`ю ТБ «Віка" стосовно акції протесту щодо 

недопущення неправомірних дій та маніпуляцій з передачі 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж 2018 року  



земель в оренду працівниками Держгеокадастру 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

Мною виділено матеріальну допомогу жителям 

Тальнівського району на загальну суму 24200 грн.,  

новорічні подарунки учням шкіл та вихованцям дитячих 

садків округу, дітям учасників АТО, дітям пайовиків 

ПП"Тальне"Агрохім". До міжнародного дня інвалідів 

виділено кошти  для проведення святкової програми для 

дітей Тальнівської ОТГ, які потрапили в певні життєві 

труднощі, закуплено призи для учасників Всеукраїнського 

пісенного конкурсу «Мати рідна, ти моя молитво» на суму 

10 тис.грн., вручено подарунки Мошурівському шкільному 

навчальному закладу під час першого дзвоника. Виділено 

кошти для виступу артистів Театру Вогню "Сварожичі" під 

час  свята Івана Купала в 5 селах округу в сумі 28 тис.грн. 

та для проведення свята Івана Купала в с.Мошурів, 

Гордашівка., 20 тис.грн. для придбання форми 

футбольному клубу «Тальне», за моїм фінансовим 

сприянням проводились роботи по підготовці та 

проведенні літнього табору дітям учасників АТО, виділено 

1,5 тис.грн.. Лащівському НВК I-II ст. д, виділено кошти 

колективам Гордашівського  та Мошурівського СБК  та  

для участі в звітних концертах в рамках проведення 

творчих звітів сільських клубних закладів, профінансовано 

придбання квитків для сімей учасників АТО та 

малозабезпечених сімей с.Мошурова на суму 10 тис.грн. на 

виступ театру "Джерела". Надано фінансову допомогу для 

проведення у м.Тальному Другого  міжнародного 

конкурсу-фестивалю «Золота скрипка» імені М.Ельмана. 

Впродовж зимового періоду постійно забезпечував 

прогортання вулиць від снігу в с.Гордашівка, Мошурів, 

Кобринова Гребля, Романівка Тальнівського району. 

За моїм фінансовим сприянням 9 листопада 2018 р. 

відбулося урочисте відкриття пам’ятної дошки присвяченої 

заслуженому артисту України Заслуженому артисту 

України Петру Весклярову ("Діду Панасу"), встановленої 

на фасаді Тальнівської школи №2.  Профінансовано 

придбання музичного обладнання для Тальнівського РБК 

та клубу с.Червоного Тальнівської ОТГ, призів для 

Кошти направлені у 

відповідні місцеві 

бюджети 

 

Впродовж 2018 року 



щорічного волейбольного турніру на призи ВО 

"ЧЕРКАЩАНИ", який проходив  23 листопада 2018 року у 

Тальянківському агротехнічному коледжі. Придбано 

ноутбук Мошурівському сільському будинку культури, 

подарунки вихованцям центру комплексної реабілітації для 

дітей та осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради 

«Ми з майбутнім». 150 тис.грн. депутатських коштів 

використано на придбання комп'ютерної техніки для 

Веселокутської, Мошурівської та Онопріївської 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 

ноутбука та проектора для Кобринівського НВК, гойдалок 

для дітей у села Заліське та Соколівочка, висоторіза у 

с.Кобринова Гребля, музичного обладнання для 

Папужинського НВК, лінолеуму у дошкільний підрозділ 

Шаулиського НВК, LED ламп у села Гордашівка, Заліське, 

Лащова, Червоне. 

Впродовж року нагороджено відзнакою Президента 

України "За гуманітарну участь в антитерористичній 

операції",  оголошено подяки Президента Федерації боксу 

Черкаської області за популяризацію та підтримку боксу в 

області. а також подяки  Тальнівської районної ради та 

райдержадміністрації  за вагомий особистий внесок у 

вирішення завдань соціально-економічного та культурного 

розвитку району, Мошурівської сільської ради та СБК за 

вагомий внесок у розвиток культури, постійну підтримку 

та фінансову допомогу закладу. 

Участь депутата у різних заходах 

(свята, круглі столи, спортивні 

заходи тощо) 

У січні 2018 р. брав участь в  акціях протесту щодо 

недопущення неправомірних дій та маніпуляцій з передачі 

земель в оренду працівниками Держгеокадастру. 

 Однією з підстав для акцій протесту аграріїв області, 

скликання позачергової сесії обласної ради та прийняття 

звернення до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. 

щодо прискорення прийняття законопроекту № 7363 став 

резонансний випадок на Маньківщині, де фермера Григорія 

Білецького з надуманих причин не допустили до аукціону з 

передачі земельної ділянки, яку він обробляв раніше, – 

нібито він не надав повного пакету документів  У 

Лисенькому районі Держгеокадастр задовольнив заявки 

 

 

Проводився у м.Черкаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тридцяти громадян на заволодіння близько 59 га землі без 

урахування незадоволених заявок учасників АТО, які мали 

пріоритетне право на отримання цих земель.. 

 

Взяв участь у засіданні круглого столу щодо створення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у т.ч. 

молочних як один із можливих механізмів забезпечити 

економічну спроможність дрібних виробників і зменшити 

безробіття на селі. Захід організовано обласною 

організацією ВО "ЧЕРКАЩАНИ". У його роботі взяли 

участь  голова обласної ради Олександр Вельбівець, 

перший заступник голови облдержадміністрації В.Коваль,  

представники виконавчих органів влади, регіонального 

офісу реформ з децентралізації та розвитку в Черкаській 

області, координатори ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» в Черкаській області, фермерами 

і голови кооперативів, переробники сільськогосподарської 

сировини, науковці. 

Спільно з головою обласної організації ВО 

"ЧЕРКАЩАНИ" О.Коваленком зустрічався з виборцями 

ряду сіл округу.  

 

Взяв участь у зустрічі керівників району, депутатів 

обласної ради з підприємцями, яка проводилась у форматі 

круглого столу на тему "Роль підприємництва у здійсненні 

економічних реформ та економічного розвитку 

Тальнівщини" 

Постійно беру участь у відправленні волонтерської 

допомоги бійцям АТО, відзначенні ветеранів війни й в 

Афганістану, святкових та спортивних заходах, які 

проходять в Тальнівському районі. 

Забезпечив фінансове сприяння у проведенні у м.Тальному 

Другого  міжнародного конкурсу-фестивалю «Золота 

скрипка» імені М.Ельмана 

Забезпечив фінансове сприяння у проведенні у м.Тальному 

Всеукраїнського пісенного конкурсу «Мати рідна, ти моя 

молитво» 

 

Побував на святкуванні 100-річного ювілею селаЧервоне 

 

 

 

 

 

Проводився у м.Черкаси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводилися в селах 

Лісове, Кобринова Гребля, 

Онопріївка, Шаулиха 

Тальнівського району 

 

 

Проводилася у 

м.Тальному 

 

 

 

 

 

Проводився у м.Тальному 

 

 

Проводився на 

Тальнівщині. 

 

с. Червоне Тальнівської 

 

 

 

 

 

07.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2018 

27.02.2018 

 

 

 

 

 

03.09.2018 

 

 

 

 

 

 

21.04.2018 

 

 

22.05.2018  

 

13.10.2018  



 

 
Взяв участь у святкуванні 50-річного ювілею 

Мошурівського сільського будинку культури 

Відвідав Тальянківський агротехнічний коледж та привітав 

учасників щорічного волейбольного турніру на призи ВО 

"ЧЕРКАЩАНИ" і  ветерана фізкультури і спорту 

Тальнівщини А.Б.Воробйова у день змагань. 

Відвідав вихованців центру  комплексної реабілітації для 

дітей та осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради 

«Ми з майбутнім» 

Відвідав Кобринівський НВК I-III ст. 

 

 

Відвідав та привітав з новорічними святами підопічних 

відділення стаціонарного догляду Тальнівського районного 

територіального центру соціального обслуговування та 

вихованців дитячого будинку сімейного типу Нагорняків 

ОТГ 

 

 

с.Мошурів Тальнівського 

району 

 

с.Тальянки Тальнівського 

району 

 

 

м.Тальне 

 

с.Кобриново 

Тальнівського району 

 

м.Тальне 

 

с.Папужинці 

Тальнівського району 

 

 

 

04.11.2018 

 

 

 

23.11.2018  

 

 

03.12.2018 

 

04.12.2018 

 

 

28.12.2018 

 


