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Депутат Черкаської обласної ради,  

член постійної комісії  

з питань соціально-економічного розвитку,  

бюджету та фінансів. 

Фракція «Батьківщина»,  

48-ий округ 

 

 

 

З першого ж дня, коли здобув найвищий відсоток голосів виборців серед 

«батьківщинівців» по Черкаській області і став депутатом обласної ради, поставив собі 

за пріоритет – роботу з виборцями. Кожну проблему слід вивчити та віднайти шляхи її 

вирішення. Вважаю, що депутат має згадувати про свій округ не тільки на свята чи 

перед наступними виборами, а тому пишаюсь тим, що більшість моїх виборців знають 

мене особисто, звертаються і дякують за позитивне вирішення того чи іншого 

питання.  

Роботу побудував так, щоб регулярно відвідувати населені пункти округу, в 

решті випадків, аби виборці мали доступ до мене через моїх помічників. З їхньою 

допомогою співпрацюю з керівництвами навальних закладів, комітетів самоорганізації 

населення, спортивними організаціями, творчими колективами, комунальними 

підприємствами м. Черкас, Чорнобаївського, Драбівського, Чигиринського районів. У 

кожному з районів працює громадська приймальня, за свій кошт утримую також 

партійні осередки. 

Я відвідую не тільки більшість урочистих заходів, які відбуваються в межах 

округу. Коли Чорнобаївським районом пронісся буревій, який знищив багато 

домоволодінь, пошкодив місця загального користування, я наступного ж дня виїхав на 

місце та допомагав людям фізично – розрубуючи та складуючи гілки, а пізніше 

організував, аби сміття вивозили машини. Паралельно лобіював питання компенсації 

збитків жителям із державного, обласного, районних бюджетів.  

Всебічно підтримую творчі колективи та спортивні організації – часто їм бракує 

грошей навіть на поїздку, щоб взяти участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях. По 

можливості вирішую ці питання. Коли сам допомогти не в змозі – звертаюсь до 

однодумців, беру участь в організації благодійних заходів. З ними ж допомагаю у 



будівництві нових храмів, за що маю високі відзнаки національного рівня від 

духовенства. 

 Багато вдалося зробити, працюючи на посаді заступника міського голови 

Черкас. За цей час налагодив співпрацю з місцевими активістами, громадськими 

організаціями, комітетами самоорганізації населення, підприємцями. Брав активну 

участь у формуванні Стратегії розвитку міста. 

 

За кошти депутатського фонду, а також з допомогою благодійників вдалося 

надати таку матеріальну допомогу. 

 

Освіта 

 Придбання футбольних, волейбольних та баскетбольних м’ячів для 

шкільного табору відпочинку Бирлівського навчально-виховного 

комплексу (Драбівський район)  

 Закупівля меблів та принтера для дитячого садока «Сонечко» 

 Заміна вікон у Богодухівському навчально-виховному комбінаті, 

Чорнобаївській загальноосвітній школі № 2 

 Придбання холодильника Чорнобаївській школі № 2 

 Облаштування дитячого ігрового майданчика у Чорнобаї на розі вулиць 

Петровського та Толстого 

 Всебічна матеріальна підтримка Чорнобаївської районної дитячо-юнацької 

спортивної школи 

 Придбання спортивного інвентарю та дитячих іграшок для 

Новожиттівського НВК (Чорнобаївський район) 

 Придбання екрану для проектора, господарських товарів Чорнобаївській 

загальноосвітні школі № 1 

 Придбання цифрового фотоапарату, інтерактивної дошки Чорнобаївській 

гімназії 

 Придбання берців для чорнобаївської районної команди «Юних друзів 

прикордонників» 

 Придбання морозильної камери для Красенівського НВК(Чорнобаївський 

район) 

 Придбання мікрофонів для Бакаївського, Богодхівського, 

Новожиттівського НВК (Чорнобаївський район) 

 Підведення мережі інтернет та підключення до wi-fi Богодухівському НВК 

 Придбання м’ясорубки для кухні, пральної машини для Франківсього НВК 

 Допомога із благоустроєм території (встановлення лавочок), а також 

придбання меблів (стільців) – новоствореній Чорнобаївській музичній 

школі 

 Придбання тротуарної плитки для облаштування доріжок Чорнобаївських 

шкіл № 1 та 2, Богодухівського НВК. 



 Придбання 20 комплектів дитячої постільної білизни для 

Новожиттівського НВК(Чорнобаївський район) 

 Ремонт туалетної кімнати, придбання мікрохвильової печі для 

Бакаївського НВК 

 Придбано сучасний копіювальний пристрій для Боровицької школи  

(Чигиринський район) 

 

Житлово-комунальне господарство 

 Придбання насосного і технологічного обладнання для комунальних 

каналізаційних систем Чорнобаю 

 Придбання пляжних роздягалень для чорнобаївського пляжу 

 

Культура та спорт 

 Придбання народному аматорському хору «Житограй» музичних 

інструментів – баяна та струнного контрабасу 

 Придбання футбольної сітки для воріт чорнобаївському футбольному 

клубу «Колос» 

 Допомога з благоустроєм території центрального храму Чорнобаю 

 Організація святкового концерту та вечірніх розваг до Дня селища 

Чорнобаю 

 950 осіб із малозабазепечних сімей отримали паски до Великодня 

 Матеріальну допомогу отримало семеро ветеранів Чорнобаївського району 

до Дня перемоги 

 Грошові премії отримали шестеро обдарованих дітей Чорнобавїищини 

 Двоє обдарованих дітей отримали смартфони на районному святі 

обдарованих дітей «Таланти скликають друзів» 

 Придбано сценічні костюми для самодіяльного колективу «Нива 

(Чигиринський район) 

 Підтримав проведення конкурсу «МініМіс Чигириночка» у 

рамках благодійного фестивалю «Країна щастя» 

 Підтримав секцію з боксу Чигиринської дитячо-юнацької спортивної 

школи 

 Придбання тенісного столу для Новожиттівського Будинку культури 

(Чорнобаївський район) 

 Допомога із ремонтом приміщення та придбанням інвентаря для 

чорнобаївського клубу з пауерліфтингу «Вікінги» 

 Організація екскурсії для членів Драбівської ветеранської організації у 

Верховну Раду України 

 

Охорона здоров’я 

 



 Поліпшення матеріально-технічної бази для Центральної районної лікарні 

(придбання кисневого концентратора; дерматоскопа; шприца Жане)  

 Заміна вікон у амбулаторії с.Богодухівка, Чорнобаївського району 

 Поліпшення матеріально-технічної бази для ФАПу с. 

КрасенівкаЧорнобаївського району 

 Придбання пральної машини для Бакаївського ФАПу (Чорнобаївський 

район) 

 

Допомога АТО 

 

Разом із колегами депутатами придбали і передали два автомобіля-

позашляховика для виконання бойових завдань в районі Маріуполя 

 

Благодійність 

 

 Брав участь в організації та проведенні благодійних заходів для порятунку 

життя АТОвця Валерія Сліпенка, трирічної Діанки Батій 

 Акція «Зоопарк для обдарованих дітей»: організував для десятків школярів 

із Драбівського та Чигиринського районів візит до черкаського 

муніципального зоопарку. 

  


