
Звіт депутата Черкаської обласної ради від Українського об’єднання патріотів 

УКРОП за 2016 рік 

КОСТЮЧЕНКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

  

 

Здійснення прийому громадян 

 Більшість звернень громадян м. Сміла під час прийому були щодо сприяння у наданні 

матеріальної допомоги, працевлаштування мешканців міста, ремонту та освітлення доріг у 

мікрорайонах Гречківки, м. Яблунівки. Прийоми в громадській приймальні «УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП»  остання середа щомісячно.  

Депутатські запити та звернення були направлені: 

- Смілянському міському РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго», щодо надання інформації про 

проведення розрахунків за спожиту електроенергію пільговикам і зокрема учасникам 

бойових дій в Афганістані та членам  їх сімей.  

- Голові ОДА Ткаченку Ю.О., щодо врахування при розгляді обласного бюджету на 2016 рік 

коштів для медикаментозного забезпечення постраждалих в наслідок Чорнобильської 

катастрофи по м. Сміла та Смілянському районі. 

- Голові ОДА Ткаченку Ю.О., щодо виділення коштів на 2015 рік та врахування при розгляді 

обласного бюджету на 2016 рік Черкаському  

міському та обласному осередку  ВГО Захист дітей війни». 

- Міському голові м. Сміла Цибку О.О., щодо необхідності відновлення освітлення на розі 

вулиць Коробейника та Ленінградської. 

- Міському голові м. Сміла Цибку О.О., щодо необхідності проведення ремонту дорожнього 

покриття 2-х  відрізків  вул. Громова та до перехрестя вул. Б. Хмельницького.  

- Головному лікарю міської  лікарні ім. Семашко. м. Сміла  Журавлю М.В ., щодо 

непристойної поведінки чергового лікаря. 

- Голові м. Ватутіне  Лисюк О.Б., щодо порушення Закону про  перейменування  вулиць у м. 

Ватутіне. 

- Голові обласної ради   Вельбівцю О.І., щодо порушення Закону про  перейменування  вулиць 

у м. Ватутіне. 

Обраний у Смілянському багатомандатному виборчому окрузі від 

політичної партії 

«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

У Черкаській обласній раді член депутатської фракції політичної партії 

«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

Член постійної комісії Черкаської обласної ради з питань комунальної 

власності, підприємництва та регуляторної політики 
 

Приймав участь у роботі виключно на всіх сесіях Черкаської обласної 

ради, а також на всіх  засіданнях постійної профільної комісії. 
 

Постійно (крім поважних причин) беру участь у сесіях Смілянської 

міської ради. 



- Прокурору Черкаської області Овчаренку С.А., щодо рейдерського захвату Смілянського 

приміщення ради УТМР. 

- Начальнику  РВ Фонду державного майна України по Черкаській області Пласі В.В. щодо 

збереження виробничого профілю підприємства, які мають вузьку спеціалізацію -  ремонт 

електричного обладнання різних потужностей та видів.    

- Директору департаменту освіти  і науки ОДА Данилевському В.М., щодо не закриття 10 

класу у  Смілянській ЗОШ №13.   

- До  Голови Черкаської ОДА Ткаченка Ю.О. про прискорення подачі документів на 

відзначення державною нагородою України «Заслужений артист України» братам 

близнюкам Томіленкам Андрію і Василю, за  велику громадську і концертну діяльність, та у 

зв’язку  з 60 річчям  їхньої творчої діяльності. 

- Міністру екології та  природних ресурсів України  Семераку О.М. Про загрозу  

радіоактивного мулу в руслі річки Дніпра та вжиття заходів після лабораторних досліджень. 

- В.о. нач. міського відділу поліції  м. Сміла  Васютіну В.В. Про припинення хуліганських дій 

по вул. Сенатора 42/1. 

- Прокурору  Черкаської  обл.  Овчаренко С.А.   Про незаконну діяльність  ТОВ «Смілянська 

Агрохімічна компанія».                                                                                               

- В.о міського голови м. Сміла секретарю міської ради  Федоренко В.А. повторне  депутатське 

звернення, щодо необхідності термінового ремонту дороги 150 м. по вул. Громова біля 

залізничного переїзду. 

- В.о. міського головим. Сміла секретарю  Смілянської  міської  ради  Федоренко В.А.  «Про 

терміновий ремонт частини буд. №5 по пров. Чайковського».  

- Голові  Черкаської  обласної  державної адміністрації Ткаченко Ю.О.,  Голові  Черкаської  

обласної  ради Вельбівцю О.І. , щодо підтримки звернення депутата Сілко Л.А. про 

використання частини лікувального приміщення на гуртожиток у Черкаській обласній 

психіатричній лікарні №1. 

Зустрічі з виборцями 

 Зустрічі з мешканцями мікрорайонів м. Яблунівки- 2 рази,  з мешканцями мікрорайону 

Гречківка – 3  

 Зустріч з організацією  ВГО «Захист дітей війни» 3 рази.  

Залучення коштів з різних фінансових джерел на вирішення проблем громад та 

особиста допомога 

За 2016 рік виділив 100 тис грн.  на заміну старих дерев’яних вікон на склопакети у ЗОШ № 

13. Разом з п’ятьма депутатами обласної  ради від «УКРОПу» профінансовано 250 тис грн. на  баки 

для сміття і урни.  Тяжко хворим виділяв кошти на лікування в сумі 23500 грн. Допоміг хворому ІІ 

групи після інсульту  отримати  І групу інвалідності. Інваліду І групи з м. Сміла допоміг отримати 

інвалідний візок а також  возив у Черкаси для отримання ортопедичного взуття. Приймав  два рази 

участь у передачі листа особисто Гройсману  від працівників МСЧ-14, щодо недопущення закриття 

медичного закладу. Приймав участь у виділенні коштів і збиранні продуктів харчування на потреби 

АТО. 

Два роки допомагаю  одній особі в боротьбі з суддями - хабарниками  у  судовій справі  по 

отриманні  її законної спадщини. Допомога шести мешканцям  м. Сміла в консультації  по 

отриманню їм субсидії. Допомога школі – інтернату №8 в отриманні  від спонсорів дитячого взуття 

для школярів дівчаток. 



Участь у різних заходах. 

Участь у заходах до дня визволення м. Сміла від німецько-фашистських загарбників і виступ 

перед ветеранами – учасниками ВВВ. Разом з міським депутатом Перемеєм В.А., приймав участь у 

заходах до Дня Перемоги та вітання ветеранів війни з врученням подарунків у мікрорайоні м. 

Яблунівка. Участь у святах дня незалежності України та у святі дня міста Сміла. 

Приймав участь у спортивних змаганнях з гри в шашки у команді від депутатів Черкаської 

обласної ради. 

З депутатами від Черкаської обласної ради Далібожак І.С. та Далібожак В.М. вітали з 45 

річчям хор ветеранів МБК з врученням подарунків учасникам хору. 

Чергові вітання педагогічного колективу та учнів ЗОШ № 13 з останнім дзвоником та 1-м 

вересня – початком навчального року. 

Участь у І –му форумі прихильників футбольної команди «Черкаський Дніпро» та у 

відкритті навчально оздоровчого комплексу Білозірської сільської академії футболу «Зоря», 

«Черкаський Дніпро» для дітей та юнацтва Черкаської області. 

Разом з своїми колегами депутатами обласної ради від м. Сміли , незважаючи на всі 

труднощі, робив і буду робити все можливе для захисту інтересів мешканців області і в першу чергу 

смілян. 


