
 

ЗВІТ 

 

Депутата Черкаської обласної ради 

Степового Віктора Борисовича 

за 7 місяців 2016 року 
 

     Я, Степовий Віктор Борисович – депутат Черкаської обласної 

ради по виборчому округу № 53(села Антонівка, Бурти, Васильків, 

Водяне, Кавунівка, Кримки, Капустине, Скотареве, Соболівка, 

Сигнаївка, Сердегівка, Мар»янівка, Лозуватка, Надточаївка, 

Терешки, Топильна, Іскрене, Товмач), член постійної депутатської 

комісії з питань агропромислового розвитку та земельних відносин, 

член фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ». 

 

     Протягом звітного періоду брав участь у всіх сесійних засіданнях 

Черкаської обласної ради за винятком однієї з поважної причини. 

Брав активну участь у більшості засідань  постійної комісії з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин. 

Постійно діюча громадська приймальня – вул.Героїв Крут, буд.1, 

оф.201, м.Шпола, дні прийому: перший понеділок місяця з 10:00 до 

12:00 години, в організації своєї роботи має двох помічників: 

Назаренко Андрій Сергійович (тел.097 3388240) та Степовий 

Євгеній Олександрович (тел. 097 8336312). 

 

      До мене надходили звернення від громадян з різних питань. 

Серед яких  - ремонт доріг та тротуарів, встановлення вікон, ремонт 

даху, надання одноразової матеріальної допомоги з депутатського 

фонду і т.д. Частина звернень опрацьована і виконана, інша – 

знаходиться під особистим контролем депутата. Загалом отримав 16 

звернень громадян.  

        За перше півріччя 2016 року мною було організовано та 

проведено понад 50 зустрічей з виборцями, під час яких 

обговорювались проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

         Вже сьогодні багато з них вирішено, зокрема: 

- надано кошти Лозуватському НВК на заміну даху, 

- надано кошти Васильківському НВК на заміну  вікон, 

- надано кошти Терешківському НВК на заміну вікон, 

 



- надано кошти Топильнянському сільському будинку культури 

на заміну вікон, 

- закуплено спортивний інвентар Сигнаївському НВК, 

- надано одноразову матеріальну допомогу на лікування Тесленко 

Д.М. в розмірі 8000грн., 

- надано одноразову матеріальну допомогу Нікуленко Т.П. на 

лікування сина Нікуленко О. в розмірі 8000грн., 

- надано одноразову матеріальну допомогу Лазюк І.В. на 

лікування матері Лазюк Л.М. в розмірі 7000грн., 

- надано бійцям АТО одноразову матеріальну допомогу в розмірі 

1000грн. 

    За звітний період підготував і подав на розгляд депутатське 

звернення в департамент містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства, Шполянської РДА, 

Шполянської районної ради стосовно виділення коштів на 

впорядкування та ремонтні роботи території дендропарку в 

с.Лозуватка. 

      Будучи депутатом Черкаської обласної ради беру участь в 

різноманітних культурно-масових заходах, зокрема, дні села, 

перший та останній дзвоник, новорічних святах. 

 
 

 


