
ЗВІТ  

СЕГЕДИ АНДРІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА 

 

депутата Черкаської обласної ради VІІ скликання від Черкаської 

обласної парторганізації політичної партії «Українське об’єднання патріотів 

– УКРОП» за 2017 рік. 

 

Моя діяльність, як депутата Черкаської обласної ради, спрямована на 

захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах 

повноважень, наданих мені чинним законодавством України (Законом 

України  «Про статус депутатів місцевих рад»). 

З вдячністю всім, хто на виборах до місцевих рад віддав свій голос за 

мене та протягом останніх років долучився до лав прихильників ЗВІТУЮ: 1 

 

У 2017 році взяв участь у роботі 8-и сесій (13 засідань) обласної ради, 

де розглядалися більше трьох сотень питань; у роботі 11-и засідань фракції 

та засіданнях (близько 170 питань) постійної комісії з питань 

агропромислового розвитку та земельних відносин. 

Як член вказаної вище постійної комісії, ретельно вивчав проблематику 

напрямку та брав активну участь у обговоренні питань, які виносились на 

розгляд сесій.  

До ореолу означеної аналітичної діяльності належить розгляд проектів 

рішеннь обласної ради, внесення відповідних змін та аналіз звітів щодо 

виконання обласних програм розвитку: «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік», «Про звіт про 

виконання обласного бюджету за 2016 рік», «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік», 

«Про внесення змін до програми розвитку рибного господарства водойм 

Черкаської області на 2014–2020 роки», «Про програму з охорони і 

підвищення родючості ґрунтів Черкаської області «Родючість 2016–2020», 

«Про обласну екологічну програму «Чистий Дніпро» в розрізі обласної 

програми «Будуємо нову Черкащину» на період до 2021 року», «Про обласну 

цільову програму «Село Черкащини – 2020» тощо. Крім того, у ході роботи 

комісії було розглянуто ряд проектів звернень депутатів Черкаської обласної 

ради до Президента України П. Порошенка, Прем’єр-міністра України 

В. Гройсмана, Голови Верховної Ради України А. Парубія щодо вирішення 

галузевих питань. Зокрема, й щодо недопущення скасування мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення. 

До числа політичних заяв/звернень, що були виголошені (подані на 

розгляд) мною на сесіях Черкаської обласної ради належать: 

Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, Державного агентства лісових 

ресурсів України щодо потреби законодавчого врегулювання процедури 

проведення аукціонів з продажу необробленої деревини; 



Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Державного 

агентства рибного господарства України щодо потреби виділення з коштів на 

виконання заходів з підвищення рибопродуктивності Кременчуцького 

водосховища; 

Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо потреби створення Шевченківського госпітального 

округу;  

Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася навколо питання 

торговельної блокади ОРДЛО;  

Про депутатський запит депутата обласної ради Сегеди А.В. щодо 

ситуації навколо введення абонентської плати за підключення до газових 

мереж; 

Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад щодо 

підтримки законопроектів № 5561 та № 5562  щодо внесення змін до чинного 

законодавства в Україні в частині формування цивілізованого ринку 

доступних вживаних автомобілів в Україні; 

Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки 

законопроекту № 6208  щодо фінансового забезпечення державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 14 Міністерства охорони 

здоров’я України»; 

Про звернення Черкаської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Міністерства культури України, Міністерства 

оборони України щодо заходів по збереженню ландшафтно-архітектурного 

комплексу «Садиба Даховських» в Черкаській області; 

Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо недопущення передачі в концесію 

державних лісогосподарських підприємств; 

Про звернення Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.06.2017 № 413; 

Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Черкаського 

міського голови, депутатів Черкаської міської ради щодо звільнення 

комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» Черкаської обласної ради 

від сплати земельного податку;  

Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності прийняття змін до Бюджетного кодексу України у частині 

забезпечення належного фінансування вищих навчальних закладів І–II рівнів 

акредитації (ВНЗ типу технікуми, коледжі) за рахунок коштів Державного 

бюджету України; 



Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо підтримки Виборчого кодексу 

України; 

Про хід розслідування фальсифікації виборів до Черкаської обласної 

ради 2015 року. 

 

Пріоритетним напрямком діяльності лишається перманентна співпраця з 

виборцями. Як керівник фракції в обласній раді представляю інтереси не 

лише конкретного округу, а й виборців усієї області. Моє завдання – бачити 

та чути проблеми громади і знаходити шляхи їхнього вирішення. 

Протягом року, постійно, працювала громадська приймальня. 

Незважаючи на задекларовані дні прийому (другий четвер місяця), прийом 

громадян здійснювався щоденно з 8.00 до 17.00. Разом з тим, широко 

застосовувалась практика співпраці з громадою «на місцях». Здійснювались 

виїзди до найвіддаленіших районів області, було відвідано більше 70 

населених пунктів області.  

У результаті означеної взаємодії було отримано та розглянуто понад дві 

сотні звернень громадян щодо соціального захисту населення, забезпечення 

законності та правопорядку, вирішення проблем у галузі медицини, екології, 

землевпорядкування, освіти, збереження пам’яток культури, покращення 

інфраструктури, житлових питань, пенсійного забезпечення, отримання 

субсидій, працевлаштування, комунально-побутових проблем тощо. 

За результатами розгляду порушених у зверненнях громади питань було 

напрацьовано індивідуальні алгоритми щодо їх вирішення. Зокрема, 

направлені депутатські запити/звернення до керівників галузевих державних 

установ, голови облдержадміністрації, голови обласної ради та ін. До числа 

означених звернень належать: 

Звернення до Прокурора Черкаської області Овчаренка С.А. щодо 

перевірки фактів зловживання в сфері землевпорядкування, викладених у 

зверненні громадянина Прохоренка С.В. – депутата Ладижинської сільської 

ради Уманського району;  

Звернення до начальника УСБУ в Черкаській обл. Бойка О.В. щодо 

перевірки законності передачі земельної ділянки у 32 га Уманського району в 

приватну власність; 

Звернення до голови Черкаської ОДА Ткаченка Ю.О. про розподіл 

коштів до бюджету 2018; 

Звернення до Генерального директора ТОВ «Сміла Енергоінвест» 

Сарнацького В.О. про надання інформації щодо методики та нормативів 

розрахунку тарифів на опалення житлових будинків та їх ймовірного 

штучного завищення ТОВ «Сміла Енергоінвест»; 

Звернення до голови Черкаської ОДА Ткаченка Ю.О. про виділення 

коштів для зміщнення МТБ Монастирищенської ДЮСШ;  

Звернення до Військового комісара Черкаського обласного військового 

комісаріату Курбета Є.О. щодо надання інформації про полонених, що 

вважаються такими, що зникли безвісти; 



Звернення до Черкаського обласного управління водних ресурсів про 

перевірку екологічного стану та законності дій щодо спущення вод ставків 

с. Леськове та с. Аврамівка Монастирищенського району Черкаської області; 

Звернення до заступника голови Черкаської ОДА Коваля В.В. щодо 

перевірки діяльності підприємства ТОВ «ІНФО КАР», діяльність якого, на 

думку мешканців с. Хацьки, призвела до зниження рівня води в колодязях та 

прибудинкових свердловинах; 

Звернення до Заступника Голови Черкаської ОДА Коваля В.В., 

Начальника Управління освіти і науки Черкаської ОДА Данилевського В.В. 

щодо отримання грошової премії за І місце в обласному огляді-конкурсі на 

кращий заклад Черкаської області колективу Іваньківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області; 

Звернення до голови Черкаської районної державної адміністрації 

Яріша А.А. щодо зміцнення матеріально-технічної бази Дубіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської 

області; 

Звернення до голови Монастирищенської районної ради щодо виділення 

коштів на фінансування І етапу проекту «12 перлин Черкащини»; 

Звернення до Директора Черкаської ТЕЦ ПАТ «Черкаське хімволокно» 

Фатьянова М.Ю. щодо отримання інформації стосовно заборгованості за 

спожиті комунальні послуги споживача з метою подальшого вирішення 

питання у частині отримання субсидії; та ін.  

 

Враховуючи потреби громади, було створено додатковий 

Шевченківський госпітальний округ; здійснено зариблення Кременчуцького 

водосховища; надано допомогу мешканцям с. Ладижинці Уманського району 

у реалізації законного права на користування водними ресурсами (купання, 

вудіння риби, напування худоби у місцевому ставку); триває робота щодо 

повернення у власність громади палацового комплексу «Садиба 

Даховських». 

Протягом звітного періоду була розроблена та реалізована ініціатива 

щодо захисту та контролю за безпритульними тваринами. Так, спільно з 

Благодійним фондом «Життя» та місцевими депутатами у трьох районах 

Черкащини відкрили притулки для тварин та почали вакцинувати й 

стерилізувати чотирилапих. Такий гуманний спосіб результативно знижує 

кількість тварин на вулицях. 

Разом з тим, задля попередження екологічної катастрофи в області було 

ініційовано розробку комплексної програми для розчистки русел річок – 

приток Дніпра. Однак процес виділення коштів для реалізації програми 

гальмується на рівні Міністерства екології України. 

Крім того, на цільові потреби мешканців Черкащини з депутатського 

фонду, передбаченого для виконання відповідних повноважень, у якості 

матеріальної допомоги на лікування, було надано понад 20 тис.грн. 

Разом з колегами-укропівцями започаткували добру традицію 

проведення різнопланових благодійних акцій та спортивних змагань.  



За потреби, долучаюсь до провадження просвітницької роботи: 

консультую щодо можливості отримання грантів для новостворених ОТГ, 

специфіки відповідного методичного і юридичного супроводу задля 

залучення інвестицій. Позаяк, розвиток місцевого виробництва та сільського 

господарства дасть можливість працевлаштувати населення, поповнити 

місцевий бюджет та підвищити рівень і якість життя мешканців.  

В умовах війни та тотальної суспільно-економічної кризи вважаю за 

необхідне надавати допомогу тим, хто її потребує, докладати максимальних 

зусиль задля поліпшення ситуації у регіоні.  

Щиро дякую всім, хто допомагає вирішувати проблеми громади та 

втілювати стратегію розвитку краю у реальність. Спільними зусиллями нам 

вдасться створити належні соціально-економічні, організаційні, політико-

правові умови для добробуту громади та становлення інвестиційно 

привабливої, конкурентоспроможної, економічно успішної Черкащини! 


