
Звіт депутата Черкаської обласної ради, 

голови постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування,  

забезпечення правопорядку та захисту прав людини 

 Лошкова Олександра  

за 2018 рік 

 

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» акціонерного товариства 

«Українська залізниця» 

   

ІІ. Прийом громадян 

Адреса приймальні 
 

м. Золотоноша, вул. Черкаська, 14, приміщення 

центру професійного розвитку персоналу (бувша 

технічна школа) 

Кількість прийомів  80 

К-ть громадян, що побували на 

прийомі 
 

30 

Найпоширеніші проблеми, з якими 

зверталися люди 
 

Надання матеріальної допомоги 

Які з них було вирішено 

 

4-м особам за мого сприяння за рахунок 

коштів обласного бюджету виділена 

матеріальна допомога на лікування або 

придбання ліків 

Зустріч з виборцями (дата, місце,  1) 24 серпня 2018 року м. Золотоноша, біля 



кількість людей на зустрічі) міського будинку культури, 10 осіб. 

Доручення, отримані від виборців 

під час зустрічей 
 

Віднайти кошти для ремонту доріг у місті 

Золотоноші та Золотоніському районі 

 

ІІІ. Звернення, запити, проекти рішень 
Кількість поданих проектів рішень   2 

З них підтримано радою  2  

Проекти рішень, запропоновані 

депутатом для прийняття  

 

1) про створення тимчасової контрольної 

комісії з перевірки фінансово-господарської 

діяльності органів місцевого 

самоврядування міста Сміли щодо 

махінацій з теплопостачанням; 

2) про звернення депутатів Черкаської 

обласної ради до  Прем'єр-міністра України 

Гройсмана В.Б., Міністерства 

інфраструктури України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України та 

ПАТ «Укрзалізниця» щодо збереження 

діючого цеху з ремонту паровозів станції 

Цвіткове та створення на його базі депо-

музею. 

Кількість депутатських запитів  0 

З них підтримано радою  0 

Депутатські запити  0 

Кількість депутатських звернень  18 

Кількість заяв/виступів з трибуни 

ради 
 

11 

Найголовніші з них 
 

Про дотримання Регламенту Черкаської 

обласної ради VІІ скликання.  

Кількість виступів з місця під час 

засідання сесії 
 

42 



Скільки пропозицій депутата під час 

засідання ставили на голосування 
 

14 

З них підтримано радою  7 

На що спрямовував бюджетні кошти 

 

1) Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування (ліжка у 

хірургічне відділення) для Золотоніської 

районної лікарні Золотоніської районної 

ради Черкаської області – 70000,00 грн.; 

2) Здійснення видатків на придбання 

меблів, обладнання та здійснення 

поточного ремонту харчоблоку 

Золотоніської спеціалізованої школи № 1 з 

поглибленим вивченням економіки та права 

Золотоніської міської ради Черкаської 

області – 70000,00 грн.; 

3) Придбання ноутбуку в Драбівський 

навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 

С.В. Васильченка – гімназія» Драбівської 

районної ради Черкаської області – 

10000,00 грн. 

Одні з найважливіших рішень, 

підтриманих фракцією 

- 

про створення тимчасової контрольної 

комісії з перевірки фінансово-господарської 

діяльності органів місцевого 

самоврядування міста Сміли щодо 

махінацій з теплопостачанням  

IV. Дисципліна 
Голосування  Одностайне - 

Кількість пропущених засідань сесії - 3  

Причина пропуску - перебував у відрядженні 

Кількість пропущених засідань - 0 



комісії 

Причина пропуску - - 

V. ЗМІ (з вказуванням назви) 

Виступи на телебаченні - 0 

…- на радіо - 0 

публікації в газетах - 0 

Згадки в інтернет-ЗМІ  - 10 

VI. Різне 

Організовані заходи - - 

Участь у заходах (свята, круглі 

столи, спортивні заходи тощо) 

ФОТО 

- 

14 

Від імені фракції ВО «Свобода» в Черкаській обласній раді запропонував зміни до положень Регламенту Черкаської 

обласної ради VІІ скликання, положень про постійні комісії обласної ради, про президію обласної ради щодо 

відповідальності депутата за не персональне голосування чи реєстрацію, ухвалення рішень за результатами голосування 

депутатами (більшість від складу президії, а не кількості присутніх на засіданні) тощо. 

Є заступником голови комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради. 

Спільно з ВАДИМОМ СТОЯНОВИМ долучились до вирішення питань щодо відновлення функціонування роботи 

аеропорту «Черкаси». 


