
Звіт депутата Черкаської обласної ради, 

голови постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування,  

забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

 Лошкова Олександра  

за період з 2015 року до 1 грудня 2017 року 

 

Критерії звіту Фракція Депутат 

І. Загальні відомості 

Дата вступу в партію - Травень 2008 року 

Округ - Перший кандидат 

Закріплені райони 
- 

м. Золотоноша, Золотоніський, 

Драбівський, Чорнобаївський райони 

Місце роботи 

- 

Філія «Центр професійного розвитку 

персоналу» публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця» 

   

ІІ. Прийом громадян 

Адреса приймальні 
 

м. Золотоноша, вул. Черкаська, 14, приміщення 

центру професійного розвитку персоналу (бувша 

технічна школа) 

Кількість прийомів  92 

К-ть громадян, що побували на 

прийомі 
 

32 

Найпоширеніші проблеми, з якими 

зверталися люди 
 

Надання матеріальної допомоги 

Які з них було вирішено 

 

19-и особам за мого сприяння за рахунок 

коштів обласного бюджету виділена 

матеріальна допомога на лікування або 

придбання ліків тощо 

Зустріч з виборцями (дата, місце,  1) 24 березня 2016 року, м. Золотоноша, 



кількість людей на зустрічі) актова зала центру професійного розвитку 

персоналу ПАТ «Укрзалізниця», 21 особа; 

2) 21 листопада 2016 року, м. Золотоноша, 

біля міського будинку культури, 15 осіб; 

3) 21 листопада 2017 року, м. Золотоноша, 

біля міського будинку культури, 12 осіб; 

4) 25 листопада 2017 року, м. Золотоноша, 

біля міського будинку культури, 20 осіб. 

Доручення, отримані від виборців 

під час зустрічей  

Віднайти кошти для ремонту доріг у 

мікрорайоні «Струнківська» міста 

Золотоноші 

 

ІІІ. Звернення, запити, проекти рішень 
Кількість поданих проектів рішень   8 

З них підтримано радою  2  

Проекти рішень, запропоновані 

депутатом Лошковим О.Г. для 

прийняття  

 

1) Звернення до Голови Верховної Ради 

України та Генерального прокурора 

України щодо реабілітації Холодноярських 

отаманів; 

2) Про заходи щодо відновлення права 

обласної ради на використання земельної 

ділянки під комплексом будівель по                 

вул. Менделєєва,4 в м. Черкаси обласного 

комунального підприємства «Готельний 

комплекс «Дніпро» Черкаської обласної 

ради (так звана дача Андрєєва); 

3) Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України щодо 

відзначення державними нагородами 

України повстанських командирів та 

отаманів Холодноярської Республіки; 



4) Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Президента України, 

Голови ВР України та Прем’єр-міністра 

України щодо відновлення ядерного 

статусу та тактичного ракетно-ядерного 

арсеналу України; 

5) Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Голови Верховної Ради 

України, Президента України, Прем’єр-

міністра України щодо вжиття 

невідкладних заходів для захисту учасників 

російсько-української війни, звільнення 

керівництва окремих правоохоронних 

органів, припинення господарських 

відносин з ОРДЛО та діяльності 

російського бізнесу в Україні, визнання 

військової агресії з боку Російської 

Федерації; 

6) Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Голови Верховної Ради 

України, Президента України, Прем’єр-

міністра України щодо встановлення 23 

травня національного свята - Дня Героїв та 

належного соціального захисту учасників 

РУВ (так званої «АТО»); 

7) Про стан ремонту та відновлення доріг в 

межах Черкаської області; 

8) Про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до Прем’єр-міністра України 

та Голови Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення щодо 

анулювання ліцензії на мовлення ПрАТ 



«Телеканал «Інтер». 

Кількість депутатських запитів  2 

З них підтримано радою  1 

Депутатські запити 

 

1) Про перенесення графіку руху дизель-

поїзда «Гребінка - ст. Т.Г.Шевченка»; 

2) Щодо відновлення радіо постачання в 

місті Золотоноші та Золотоніському районі. 

Кількість депутатських звернень  22 

Кількість заяв/виступів з трибуни 

ради 
 

44 

Найголовніші з них 

 

Про дотримання Регламенту Черкаської 

обласної ради VІІ скликання; щодо 

внесення змін до обласного бюджету на 

2016 рік; щодо використання майна, яке 

знаходиться у спільній власності сіл, 

селищ, міст області; про забезпечення 

учасників російсько-української війни 

права на земельні ділянки в місті 

Золотоноші та селі Деньги Золотоніського 

району; щодо будівництва в місті 

Золотноші так званої ЕкоТЕС тощо 

Кількість виступів з місця під час 

засідання сесії 
 

55 

Скільки пропозицій депутата під час 

засідання ставили на голосування 
 

18 

З них підтримано радою  15 

На що спрямовував бюджетні кошти 

 

На освітлення вулиць міста Золотоноші; 

ремонт відділень та придбання контейнерів 

для сміття для Золотоніської центральної 

районної лікарні; придбання комп’ютерів, 

принтерів, розмножувальної техніки для 



Золотоніського районного центру 

первинної медико-санітарної допомоги; для 

облаштування місця поховання жертв 

Голодомору 1932-1933 років на цвинтарі по 

вулиці Монастирській в м. Золотоноші; на 

проходження державної експертизи 

кошторисної частини робочого проекту 

«Капітальний ремонт частини вулиці 

Струнківська, вулиці Струнківська-

Набережна (з проїздом на вулицю 

Невського) та провулку Чкалова в місті 

Золотоноші; на реконструкцію систем 

каналізаційних мереж Золотоніської 

центральної районної лікарні; на 

капітальний ремонт вуличного освітлення в 

селі Вільхи Золотоніського району; 

придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування для 

Золотоніської центральної районної лікарні 

Одні з найважливіших рішень, 

підтриманих фракцією 

- 

1) звернення щодо реабілітації 

Холодноярських отаманів; 

2) про заходи щодо відновлення права 

обласної ради на використання земельної 

ділянки під комплексом будівель по                 

вул. Менделєєва,4 в м. Черкаси обласного 

комунального підприємства «Готельний 

комплекс «Дніпро» Черкаської обласної 

ради (так звана дача Андрєєва) 

IV. Дисципліна 
Голосування  Одностайне - 

Кількість пропущених засідань сесії - 1  



Причина пропуску - перебував у відрядженні 

Кількість пропущених засідань 

комісії 
- 0 

Причина пропуску - - 

V. ЗМІ (з вказуванням назви) 

Виступи на телебаченні - 0 

…- на радіо - 0 

публікації в газетах - 1 

Згадки в інтернет-ЗМІ  - 29 

VI. Різне 

Організовані заходи - - 

Участь у заходах (свята, круглі 

столи, спортивні заходи тощо) 

ФОТО 

- 

21 

Включений до складу тимчасової контрольної комісії Черкаської обласної ради з контролю за розслідуванням 

фальсифікацій виборів до обласної ради під час місцевих виборів  25 жовтня 2015 року, членами цієї комісії обраний 

секретарем.  

Як голова постійної комісії обласної ради, взяв активну участь у розробці положень Регламенту Черкаської обласної 

ради VІІ скликання, положень про постійні комісії обласної ради, про президію обласної ради, про помічника-консультанта 

депутата Черкаської обласної ради. 

Спільно з депутатами фракції від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» в Черкаській обласній раді не допущено 

включення до Регламенту обласної ради норм про проведення закритих засідань обласної ради, заборону відвідування 

пленарних засідань обласної ради громадськістю без попереднього надання заявки, заборону участі громадськості на 

пленарних засіданнях ради із плакатами та лозунгами. 

За ініціативи громадськості та за моїм наполяганням у положенні про постійні комісії ради передбачено, що  доступ до 

засідань постійних комісій є відкритим; засідання президії обласної ради, як і пленарні засідання ради, транслюються в 

онлайн-режимі в мережі Інтернет; списки помічників-консультантів депутатів Черкаської обласної ради із зазначенням 

прізвища, імені та по батькові кожного з помічників-консультантів оприлюднюються на офіційному сайті обласної ради. 

Введений до складу комісії Черкаської обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих. 

Як голова постійної комісії ради, введений до складу Методичної ради з питань координації правовою роботою в 

територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, на 



державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях, яка функціонує при 

Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області. 

Спільно з ВАДИМОМ СТОЯНОВИМ долучились до організації нагородження переможців та учасників 

Всеукраїнського конкурсу «Мама Героя», зокрема здобувачів І та ІІ місць в селах Піщане, Драбівці та Богуславець 

Золотоніського району. В селі Драбівці за сприяння Вадима упорядниці брошури про воїнів російсько-української війни, що 

мешкають у цьому селі, Косминіній Поліні Василівні надана фінансова допомога для видання брошури. 


