
 

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

  

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 
Стан  виконання Дата виконання 

Здійснення прийому громадян 

(кількість прийомів, дати, 

питання) 

Особистий прийом проводиться кожного першого вівторка 

місяця. Громадська приймальня працює щоденно  за адресою: 

смт Драбів, вул. Центральна, 40, к.110 

 

1. Про надання матеріальної допомоги на лікування  

Богославець  Д.І. 

2. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Леоненко Н.М. 

3. Про надання допомоги на отримання земельних паїв для 

вихователів пенсіонерів ДНЗ «Сонечко» смт Драбів        

( Гайдай Н.Д.) 

4. Про надання матеріальної допомоги на розвиток фонду 

Драбівщина 

5. Про допомогу у встановленні опалювального котла у 

Драбівську РДЛВМ 

6. Про надання матеріальної допомоги на придбання 

сценічних костюмів та обладнання для учнів 

Білоусівської  ЗОШ учасників обласних змагань ДЮП 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

На розгляді 

 

- 

 

На розгляді 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

12.01.2017 

 

 

24.01.2016 

 

07.02.2017 

 

лютий 2017 

 

20.02.2017 

 

27.02.2017 

 

 

Плічко Григорій Іванович 

директор ПП «Альтаїр», Драбівський район 

 

Секретар постійної комісії з питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 



7. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Гарібян С.А. 

8. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Перепеляк В.Я. 

9. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Гордієнко В.СМ. 

10. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Поліщук О.В. 

11. Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення 

дітям Білоусівського НВК 

12. Про надання матеріальної допомоги  Бойківщинській 

ЗОШ для поїздки дітей до м. Київ 

13. Про надання матеріальної допомоги на придбання 

ноутбука для учнів 3 класу Білоусівської ЗОШ 

14. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Варення Г.Д. 

15. Про надання матеріальної допомоги  на проведення Дня 

села Михайлівка 

16. Про надання матеріальної допомоги на лікування    

Лисак К.Г. 

      17. Про надання матеріальної допомоги у зв’язку з      

скрутним матеріальним становищем Нікіфорова Н.П. 

     18. Про надання матеріальної допомоги на придбання   

матеріалів та меблів для естетичного оформлення Драбівського 

НВК ЗОШ  I-IIIст.  ім. С.В. Васильченка - гімназія 

      19. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Городинець В.І.    

      20. Про надання матеріальної допомоги  на проведення 

свята Івана Купала у смт Драбів 

      21. Про надання матеріальної допомоги на лікування  

Павленко Н.М.   

22. Про надання матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань Голованю О.В. 

23. Про надання матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань Кириченко Г.С. 

24. Про надання матеріальної допомоги на лікування  Козоріз 

О.В.   

25.Про виділення земельних часток-паїв учасникам АТО с. 

Великий Хутір 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

На розгляді 

 

 

На розгляді 

 

Виконано 

 

На розгляді 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

30.03.2017 

 

31.03 2017 

 

18.04.2017 

 

02.05.2017 

 

25.05.2017 

 

29.05.2017 

 

01.06.2017 

 

02.06.2017 

 

02.06.2016 

 

12.06.2017 

 

20.06.2017 

 

14.06.2017 

 

 

26.06.2017 

 

06.07.2017 

 

18.07.2017 

 

07.08.2017 

 

14.07.2017 

 

14.07.2017 

 

10.08.2017 

 



26. Про надання матеріальної допомоги на лікування   

 Яровенку В.П.  

27. Про надання матеріальної допомоги на лікування Циганок 

Л.М.  

28. Про надання матеріальної допомоги на лікування  Куксі.І.О. 

29. Про надання матеріальної допомоги на придбання ноутбука 

для Перервинцівського НВК 

30. Про надання матеріальної допомоги на поїздку на конкурс 

дитячого колективу «Гармошечка» 

31. Про надання матеріальної допомоги на лікування  Швець 

І.І. 

32. Про надання матеріальної допомоги на лікування  Гури В.В. 

33. Про надання матеріальної допомоги на лікування Дудки 

В.О.  

34. Про надання матеріальної допомоги на лікування  

Нікіфорової Л.В. 

35. Про надання матеріальної допомоги на лікування Степанок 

Ю.О. 

36.  Про надання матеріальної допомоги на заміну віконних 

блоків у ЦРД «Сонечко» смт Драбів 

37. Про надання матеріальної допомоги на лікування Гопці 

М.А. 

38. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Шинкаренко Н.І. 

39. . Про надання матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань Зінченко Н.І. 

40. Про надання матеріальної допомоги на лікування  Дробот 

О.М. 

41. Про надання матеріальної допомоги  на придбання жалюзі у 

Лівобережну СШМД 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

На розгляді 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

На розгляді 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

15.08.2017 

 

06.09.2017 

 

07.08.2017 

29.09.2017 

 

29.08.2017 

 

12.09.2017 

 

03.10.2017 

29.10.2017 

 

30.10.2017 

 

10.11.2017 

 

26.10.2017 

 

14.11.2017  

 

28.11.2017 

 

01.12.2017 

 

01.12.2017 

 

01.12.2017 

Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість, тематика, кому 

направлено) 

1. Звернення до начальника відділу міліції щодо 

викрадення  2 магнолій висаджених громадою селища 

на Покрову( викрали через 2 дня після висадження) 

2. Звернення до начальника відділу міліції щодо 

викрадення  ще 2 магнолій висаджених громадою 

селища на Покрову( викрали 7 березня) 

3. Звернення до Драбівського селищного голови щодо 

виділення земельних часток - паїв для вихователів 

пенсіонерів ДНЗ «Сонечко» смт Драбів  

 

16.10.2017 

 

 

07.03.2017        

 

 

07.04.2017 

 

 



4. Звернення до Драбівського селищного голови щодо 

прийняття дитячого ігрового майданчика на баланс 

Драбівської селищної ради 

5. Звернення до Михайлівського сільського голови щодо 

прийняття дитячого ігрового майданчика на баланс 

Михайлівської сільської ради  

6. Звернення до начальника відділу культури щодо 

роз’яснення про власника земельної ділянки на якій 

розміщений дитячий ігровий майданчик 

7. Повторне звернення до Драбівського селищного голови 

щодо прийняття дитячого ігрового майданчика на 

баланс Драбівської селищної ради 

8. Повторне звернення до Драбівського селищного голови 

щодо прийняття дитячого ігрового майданчика на 

баланс Драбівської селищної ради 

03.05.2017 

 

 

03.05.2017 

 

 

06.06.2017 

 

 

13.06.2017 

 

 

15.12.2017 

Участь в засіданні фракції 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

 

 
  

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на засіданнях) 

 

 
  

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика) 

 

 
 

 

 

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Особистий прийом проводиться кожного першого вівторка 

місяця в громадській приймальні смт Драбів 

 

Виїзний прийом 09.03.2017 в с. Бойківщина,  07.03.2017           

с. Білоусівка, 05.03.2017 с. Михайлівка, с-ще Драбове-

Барятинське(піднімалися питання ремонту доріг, 

транспортного сполучення, оранки земельних ділянок, 

організації святкових концертів). 

 

  

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

Діє програма розвитку футболу в районі. Футбольна команда  

«Альтаїр» засновником і президентом якої є  Г.І. Плічко 

учасник кубку та чемпіонату області по футболу серед команд 

вищої ліги. 

  

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

Три офіційні помічники, які працюють на громадських засадах. 

Щоденно працює громадська приймальня в  смт Драбів 
  



діяльності) 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах  (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

Співпрацює з районною газетою «Драбівщина» та обласними 

«Черкаський край» та «Нова доба». 

(Вітання з святами та всі заходи, які перелічені нижче 

висвітлені в газеті «Драбівщина»). Діяльність депутата 

постійно висвітлюється на сайті ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та на 

власній сторінці ВО «ЧЕРКАЩАНИ» у мережі  facebook 

  

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

   На фінансування різних заходів використовуються власні та     

обласні кошти.  

Із загального фонду: 

1. На капітальний ремонт вуличного освітлення  с. Михайлівка 

– 40 тис. грн. 

2. Для придбання обладнання для поточного ремонту 

водогінної системи власними силами в ДНЗ «Оленка» 

Бойківщинської сільської ради – 20 тис. грн. 

3. На придбання музичного обладнання для  Білоусівського  

сільського Будинку культури №1 – 20 тис. грн. 

4. На придбання спортивного інвентарю  для  Драбове-

Барятинського сільського Будинку культури  - 20 тис. грн.  

 

 Надана матеріальна допомога на лікування 23 жителям району. 

 

 Надана матеріальна допомога Білоусівській ЗОШ на 

придбання спецодягу для участі в обласних змаганнях юних 

пожежників. 

Надана матеріальної допомога на оздоровлення дітей та 

вчителів у Драбівському пришкільному таборі. 

 

Надана матеріальна допомога жіночому ансамблю «Оберіг» на 

придбання вишиванок. 

Закуплено та вручено солодкі подарунки для дітей та 

працівників ПП «Альтаїр». 

  

Участь депутата у різних заходах 

(свята, круглі столи, спортивні 

заходи тощо) 

1.Участь у засіданні круглого столу по підведенню підсумків 

спортивного року . 

2.Участь у святкуванні  заходів присвячених 8 Березня та 

вручення подарунків матерям сини яких служать в зоні АТО у 

с. Михайлівка, с. Бойківщина, с. Драбове-Барятинське,с. 

Білоусівка. Організація святкового концерту за участю 

Драбівського народного хору 

 

07.02.2017 

 

6-9.03.2017 

 

 

 

 



3.Розіслані вітальні листівки на всі організації та установи 

району з нагоди 8 Березня. 

4.Організація та проведення відкриття футбольного сезону 

5.Розіслані вітальні листівки на всі організації та установи 

району до Великодніх свят 

6.Участь у святкуванні останнього дзвоника у Білоусівській 

ЗОШ, вручення  матеріальної допомоги на оздоровлення дітей 

та вчителів у пришкільному таборі та вручення матеріальної 

допомоги на випускний вечір. 

7.Участь у святкуванні 30-річчя Драбівської ветеранської 

організації(надана матеріальна допомога) 

8.Участь у святкуванні Дня села Михайлівка. Вручено 

матеріальні допомоги матерям-героїням, довгожителям 

села,Михайлівській ЗОШ на оздоровлення дітей у 

пришкільному таборі та матеріальна допомога на музичний 

супровід свята  

9.Організовано поїздку дітей пришкільного дитячого табору с. 

Бойківщина  у м. Київ                                                                                    

10.Участь у святкуванні Івана Купала у смт Драбів(надана 

матеріальна допомога) 

11.Участь у святкуванні Дня села Безпальче. Надана 

матеріальна допомога  та святковий салют. 

12.Організовано поїздку на Сорочинський ярмарок(55осіб) 

13.До першого вересня вручено дитині сироті с. Білоусівка 

шкільний одяг та приладдя 

14.Участь у проведенні учительської конференції. Подаровано  

ноутбук для учнів першого класу с. Білоусівка, комбінованих 

дошок та м’ячів с. Бойківщина, с. Драбове-Барятинське, с. 

Михайлівка, набір спортивних м’ячів для Драбівського НВК 

15.Участь у святкуванні 1 вересня у Драбово-Пристанційній 

ЗОШ. Подаровано  ноутбук для учнів  першого класу та набір 

спортивних м’ячів. 

16.Участь у святкуванні 1 вересня у Драбівській ДШМ,вручено 

10 мольбертів для художнього класу. 

17.Надана матеріальна допомога дитячому ансамблю 

«Гармошечка» РЦКД для поїздки на Всеукраїнський 

фестиваль. 

18.Участь у святкуванні Дня рятівника. Подаровано 

електроінструменти. 

01.03.2017 

 

15.04.2017 

26.05.2017 

 

30.05.2017 

 

 

 

03.06.2017 

 

 

06.20176 

 

 

 

14.06.2017 

 

06.07.2017 

 

24.08.2017 

 

24.08.2017 

26.08.2017 

 

30.08 2017 

 

 

 

01.09.2017 

 

 

01.09.2017 

 

05.09.2017 

 

 

18.09.2017  

 



19.Участь у святкуванні Дня селища Драбів. Подаровано 

дитячу гойдалку та святкову дискотеку. 

20.Участь у святкуванні Дня учителя. Вручено сертифікат 

Безпальчівській ЗОШ на встановлення віконних блоків та 

дверей у музейну кімнату вчителя краєзнавця Городинця І.С. 

21.Участь у святкуванні Дня працівників культури. Вручено 

корзину квітів та організовано святковий концерт. 

22.Участь у презентації книги пошуковця В. Козоріза. Надана 

матеріальна допомога на видання книги. 

23.Участь у презентації книги вчительки Перерви Н.С. Надана 

матеріальна допомога на видання книги та подаровано дітям 

класу бібліотеку книг та солодощі. 

24.Участь у святкуванні Дня працівників сільського 

господарства. Подаровано два кольорові телевізори. 

25.Під час проведення конкурсу  «Міс осінь 2017» у 

Драбівській ДШМ вручено м’які іграшки та солодощі всім 

учасникам конкурсу 

26.Участь у проведенні Дня місцевого самоврядування 

27.Надана матеріальна допомога на проведення  районних 

змагань  по тенісу серед школярів 

28.До Новорічних свят вручено 90 продуктових наборів 

жителям с. Михайлівка 

29.Розіслані вітальні листівки на всі організації та установи 

району до Новорічних свят 

 

 

21.09.2017 

 

29.09.2017 

 

 

17.11.2017 

 

14 11 2017 

 

14 11 2017 

 

 

17.11.2017 

 

28.11.2017 

 

 

07.12.2017 

09.12.2017 

 

24.12.2017 

 

27.12.2017 

 

 

 

 


