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Депутат Черкаської обласної ради. Входить до 

складу  фракції УКРАЇНСЬКОГО ОБ’ДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ ПП «УКРОП» , член постійної комісії з 

питань соціально-економічного розвитку бюджету та 

фінансів. 

Голова СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

Депутатські звернення 

 За час своєї депутатської діяльності протягом року було підготовлено 24 депутатських 

звернення, де порушувались різні  питання. Одне з них - щодо функціонування відомчих 

лікувальних закладів. Звернення до КМУ по цьому питанню  було підтримане більшістю 

голосів в обласній раді. Також, мої звернення направлялись в податкову стосовно сплати 

податків підприємствами  по виробництву вікон в Смілі  та про реєстрацію працівників на 

цих підприємствах. Було порушене питання про збереження мережі книжкових магазинів в 

місті Сміла. Разом з депутатом Костюченком В.О. вирішили  проблему фінансування 

медикаментів для «чорнобильців» Сміли . Піднімав питання про неправильний розподіл 

дотації на профтехосвіту Сміли. Результат - донарахування 642 800 гривень. Одне з останніх 

звернень - це пропозиція комісійно оглянути збереження державного майна на фабриці 

морозива «Ажур» та прискорити його продаж чи передачу в оренду. 

Зустрічі з виборцями, особистий прийом  

 Прийом проводжу кожного першого понеділок місяця з 17 до 18 години по вул. 

Незалежності 34 -  штаб УКРОПу. В більшості випадків на прийоми приходять керівники 

установ і закладів Сміли, порушують питання що стосуються технічного стану будівель і 

благоустрою територій . 

 Крім того, зустрічався з колективами центру дитячої реабілітації «Барвінок», СМСЧ-

14 . Відвідував залізничну лікарню, міську лікарню і поліклініку, стоматологічну поліклініку, 

школу №7, школу №11, школу № 5, дитячу школу мистецтв, центральну бібліотеку та 

будинок культури. 

 Вітав з ювілеєм хор ветеранів , організовував концерти до вшанування пам’яті героїв 

загиблих за Україну, подія відбувалася в квітні. Заходи і концерт до дня захисника України 

подія відбувалася в жовтні. 

Використання депутатського фонду 

 Впроваджував заходи з енергозбереження використовуючи депутатський фонд в 11 

школі (15 енергозберігаючих вікон) і школі мистецтв (11 вікон). Разом з колегами по фракції 

УКРОП в обласній раді від Сміли спрямували кошти екологічного фонду на придбання 130 



(металевих) урн для сміття та 160 (пластикових) контейнерів на 240 літрів, для збирання 

сміття в приватному секторі. 

Діяльність по охороні довкілля 

 У моїх зверненнях були підняті актуальні питання по протидії забрудненню довкілля і 

водного басейну річки Тясмин в Смілі. 

 Виїздив до місця скиду стічних вод Кам’янським водоканалом з метою запобігання 

забруднення річки Тясмин. Також виїздив в Холодний Яр на місце проведення фестивалю. 

Як результат добилися прибирання «постфестивального» сміття.  

Волонтерська діяльність 

 Організовував і фінансував придбання в зону бойових дій валянків в січні 2016, 

швелерів для виготовлення захисту днища БТР в липні 2016 та генератора в жовтні 2016 

року. 

Громадська діяльність 

 Приймав участь в заходах до революції гідності, до вшанування пам’яті жертв 

голодомору. Відвідував новорічні заходи в центрі дитячої реабілітації «Барвінок». 

Опубліковував вітання з Різдвяними та Новорічними святами з різними тематичними датами 

протягом року. Приймав участь у засіданні круглого столу на телебаченні «Рось», в засіданні 

народної Ради в держлісгоспі. Був учасником атопробігу до Дня прапора і маршу вишиванок 

до 25-річчя незалежності. Приймав участь у марші до Дня міста Сміли. Забезпечив випуск 

збірки народних пісень Смілянщини. 

Пропозиції до виконавчої влади Сміли 

 Презентуйте місто, приймайте  участь в грантових проектах, якщо будуть в наявності 

виграні гранти то ці 750 тисяч залучених нами, депутатами з обласного бюджету стануть 

часткою дольової участі на розвиток міста. І тут не потрібні кошти міського бюджету. 

Наприклад, в Тернополі виграють гранти навіть на проекти. А виконання проектів це робочі 

місця, це залучення інвестицій. Про це говориться в стратегії розвитку Черкаської області  до 

2020 року. 


