
 
 

 
 

 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за 2016 рік 
 

 

                                        Футима Артур Феліксович 

                         Директор ТОВ «Катеринопільський елеватор», Катеринопільський район 

                         Заступник голови постійної комісії з питань розвитку інфраструктури та  

                                                   житло-комунального господарства 

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика діяльності 

Стан  виконання Дата виконання 

Здійснення прийому 

громадян (кількість 

прийомів, дати, питання) 

 

 

 

 

 

 

1.      Про надання матеріальної допомоги  Замковенко І.І. 

2.      Про придбання планшета і флешки для сільського 

Будинку культури с.Ступичне 

3.      Про спонсорську допомогу на проведення футбольного 

турніру присвяченого пам’яті загиблих земляків-атовців 

на Сході України  в с. Ярошівка 

4.      Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Голуба О.І. 

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

 

09.01.2016 

  

14.01.2016 

  

  

16.04.2016 

  

17.05.2016 

  



 

 

5.      Про придбання електричної плити та меблів для 

дитячого садка с. Ямполя 

6.      Про спонсорську допомогу на проведення заходів до 

Дня захисту дітей в Єрківській громаді та смт 

Катеринопіль 

7.      Про придбання 20 комплектів постільної білизни для 

дитячого садка с Пальчик 

8.      Про придбання  футбольної форми для сільської 

команди с.Сухої Калигірки і с. Пальчика 

9. Про придбання кухонної стінки та раковини з краном для 

кухні дитячого садка с.Єлизаветка 

Виконано 

  

Виконано 

  

 

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

 

 

  

01.06.2016 

  

 01.01.2016 

 

 

01.06.2016 

  

26.06.2016 

  

06.06.2016 

  

  

         10. Про придбання медичного саквояжу для     швидкої 

           допомоги Мокрокалигірської амбулаторії 

11.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Гуцало В.В. 

12.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

онкохворій Лозінській К.Д. 

13.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Петренко С.П. 

14.  Про надання допомоги в ремонті та облаштуванні 

медичної кабінету  довіри для лікування онкохворих в 

Катеринопільській центральній районній лікарні 

15.  Про надання спонсорської допомоги команді дівчат 

Катеринопільської ДЮСШ для участі в 

Всеукраїнському турнірі з пляжного спорту на кубок 

«Чорного моря» 

16.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Нечитайло М.К. 

17.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Дзюнь О.М. 

18.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Поліщук М.І. 

19.  Про допомогу в закупівлі пластикових бочок для 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

 

Виконано 

  

  

 

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

25.06.2016 

  

27.06.2016 

  

18.07.2016 

  

22.06.2016 

  

22.06.2016 

  

 

 

30.06.2016 

  

  

                

18.07.2016 

  

Липень,2016 

  

Липень,2016 

  

Серпень,2016 



забезпеченні водопостачання в пологове відділення 

Катеринопільської ЦРЛ 

20.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Шевченка Н.В. 

21.  Про сприяння у виділенні коштів для подарунків 

школам району з нагоди початку нового навчального 

року 

22.  Про надання благодійної допомоги районній 

громадській організації «Спілка учасників АТО 

Катеринопільщини» 

23.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Голуб О.М. 

24.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Щербака В.А. 

25.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Драч В.І. 

26.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Поліщук Л.В. 

27.  Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Мельник Л.Л. 

28.  Про допомогу в забезпеченні футбольною формою 

дитячу команду Катеринопільської ДЮСШ 

29.  Про надання благодійної допомоги 

Мокрокалигірському психо-неврологічному інтернату 

на придбання автоматичної сушілки для білизни 

30.  Про сприяння у виділенні коштів для подарунків 

дитячим садкам та дітям із кризових сімей району 

31.  Особистий прийом проводиться кожної середи та по 

мірі необхідності 

  

  

 

Виконано 

  

Виконано 

  

 

Виконано 

  

  

Виконано 

  

 

Виконано 

 

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

  

Виконано 

 

Виконано 

  

  

  

 

Серпень,2016 

  

Серпень,2016 

  

 

Вересень,2016 

  

  

Вересень,2016 

  

 

Жовтень,2016 

 

Жовтень,2016 

  

Жовтень,2016 

  

Жовтень,2016 

  

Листопад,2016 

  

Грудень,2016 

  

Грудень,2016 

 

Грудень,2016 

  

Протягом 2016 року 



Підготовка депутатських 

запитів і депутатських 

звернень до обласної та 

місцевих  рад (кількість, 

тематика, кому направлено) 

 

 

  

    

Участь в засіданні фракції   

  

  

    

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

                  Брав участь у  12 засіданнях фракції     

Робота в постійних комісіях       

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на засіданнях) 

                            8 засідань постійної комісії     

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Особистий прийом проводиться кожного першого 

вівторка місяця за основним місцем роботи   

(піднімалися питання про надання матеріальної та 

спонсорської допомоги, розвитку фізичної культури та спорту, 

поліпшення матеріальної бази сільських Будинків культури, 

закладів охорони здоров’я , дошкільних та навчальних 

закладів, ремонту доріг ,тощо). 

    

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

Діє програма розвитку футболу та спорту в районі. Сприяння у 

оновленні складу футбольної команди « Наша Ряба» та 

надання спонсорської допомоги на медичне страхування , 

відпочинок, харчування і транспортування футболістів 

команди. Ініціював виділення спонсорської допомоги  на 

підтримку футбольної команди «Наша Ряба» 200 тис.грн та на 

Катеринопільську ДЮСШ 180 тис.грн 

    

  

Організація роботи помічників 

  

Три офіційні помічники, які працюють на громадських 

засадах. 

    

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в 

депутатській діяльності) 

Щоденно працює громадська приймальня в  смт Єрки     



Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, 

публікації в газетах  (кількість, 

тематика, назва ЗМІ) 

Співпрацює з районною газетою «Катеринопільський вісник», 

місцевою газетою «Містечко над Тікичем» та обласними 

«Черкаський край» та «Нова доба». 

(Вітання з святами та всі заходи , які перелічені нижче 

висвітлені в газетах «Катеринопільський вісник» та «Містечко 

над Тікичем» . Діяльність депутата постійно висвітлюється на 

сайті ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та на власній сторінці ВО 

«ЧЕРКАЩАНИ» у мережі фейсбук 

  постійно 

Залучення коштів з різних       

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих 

бюджетів, коштів ДФРР) на 

вирішення проблем громади 

На фінансування різних заходів використовуються власні 

кошти, кошти ТОВ « Єрківський елеватор» та з обласного 

бюджету.  

    

Участь депутата у різних 

заходах (свята, круглі столи, 

спортивні заходи тощо) 

1.      Надіслано в пологове відділеннях Катеринопільської 

ЦРЛ  вітання та подарунок першому новонародженому 

немовляті у 2016 році 

2.      До Різдвяних свят вручені новорічні подарунки дітям із 

сімей атовців   

3.      До жіночого свята  8 Березня надіслано вітання та 

вручені подарунки жінкам і матерям учасників АТО в 

кількості 200 штук . 

4.      Участь у засіданні круглого столу щодо обговорення т 

прийняття програми розвитку фізичної культури і сорту 

в районі 

5.      До Дня Перемоги надіслано вітальні листівки та 

вручені продуктові набори 27 інвалідам і вдовам 

Великої Вітчизняної війни 

6.      Участь у заходах по відзначенню Дня захисту дітей в 

смт Єрки та смт Катеринопіль з врученням подарунків 

та призів переможцям районних і обласних змагань, 

олімпіад, конкурсів, учасникам художньої 

самодіяльності. Забезпечено проведення розіграшу 

призів та розваг( роботи батутів ). 

7.      Надіслано вітання та подарунки до полового відділення 

  

03.01.2016 

  

  

06.01.2016 

  

  

08.03.2016 

  

  

30.03.2016 

  

  

08.05.2016 

  

  

01.06.2016 

  

  

  

  

 

 



Катеринопільської ЦРЛ для 3 новонароджених 

немовлят . 

8.      Надіслано вітання з нагоди відкриття пришкільного 

табору Катеринопільської ЗОШ №1 та закуплено 

морозиво для його відвідувачів. 

9.      Участь у проведення районного заходу до Дня 

медичного працівника. Вручено сертифікат на суму 

5000 гривень для ремонту і облаштування кабінету 

довіри для віл-інфікованих хворих. 

10.  Участь у святкуванні Дня села  Мокра Калигірка. 

Подаровано медичний саквояж з медикаментами для 

швидкої допомоги Мокрокалигірської амбулаторії 

11.  Участь у святкуванні Дня молоді в смт Катеринопіль. 

Закуплено солодощі, печиво , напої для діток, що взяли 

участь у заходах. 

12.  Надіслано вітання з нагоди відкриття спортивного і 

дитячого майданчиків в с. Суха Калигірка. Подаровано 

футбольну форму сільській команді. 

13.  Надіслано вітання з нагоди святкування Дня молоді в 

с.Пальчик та проведення футбольного турніру. 

Подаровано футбольну форму сільській команді. 

14.  Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

поліпшення матеріальної бази навчальних закладів сіл 

Вербівця, Залізнячки, Кайтанівки,Киселівки,Мокрої 

Калигірки, Ступичного, Ярошівки на суму 28 тис.грн 

15.  Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

поліпшення матеріальної бази фельдшерських 

пунктів  сіл Вербівця,  Кайтанівки, Ярошівки на суму 7 

тис.грн 

16.  Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

поліпшення матеріальної бази сільського Будинку 

культури  с. Кайтанівка  на суму 2 тис.грн 

17.  Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

придбання ліхтарів вуличного освітлення смт Єрки на 

суму 8 тис.грн 

18.  Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

благоустрій с. Суха Калигірка  на суму 5 тис.грн 

01.06.2016 

  

  

  

02.06.2016 

  

  

17.06.2016 

  

  

  

25.06.2016 

  

  

26.06.2016 

  

  

26.06.2016 

  

  

  

26.06.2016 

  

Березень 2016 

  

  

  

Березень 2016 

  

  

  

Березень 2016 

  

  

Березень 2016 

  

 



19.  Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

озеленення смт Єрки на суму 50 тис.грн 

20.  Сприяв у виділенні коштів для  дитячого садка 

с.Єлизаветка. 

21.  Сприяв у виділенні коштів для купівлі футбольної 

форми для команд  с.Ярошівка, с.Кайтанівка, 

с.Петраківка 

22.  Взяв участь у районних заходах з нагоди святкування 

25 річниці  Незалежності України . 

23.  Взяв участь у заходах з нагоди початку  нового 

навчального рокув Єрківській загальноосвітній школі. 

Вручено проектор. 

24.  Сприяв виділенню коштів для будівництва 

каналізаційного колектора та очисних споруд у с. 

Шостакове 

25.  Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

поліпшення матеріальних баз  фельдшерських пунктів 

та амбулаторій сіл Кайтанівка, Ступичне, Киселівка, 

Суха Калигірка, Вікнине, Єлизаветка, Ямпіль на суму 

20 тис.грн 

26.  Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

ремонт кабінету довіри  Катеринопільської ЦРЛ на 

суму 30 тис.грн 

27.  Надав благодійну допомогу для виступу Київського 

вокально-хореографічного ансамблю «Україночка» в 

смт Єрки 

28.  Взяв участь у районних заходах  до Дня людей 

похилого віку та інвалідів. Вручено подарунки. 

29.  Сприяв виділенню коштів на подарунки для вихованців 

дошкільних закладів сіл району  та Катеринопільського 

реабілітаційного центру з нагоди свята Святого 

Миколая. 

30.  Сприяв у виділенні коштів на закупівлю планшетів для 

учнів Катеринопільської музичної школи за участь  у 

другому Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

BUKOVEL-CHABAN-FEST 2016 в м. Яремче . 

31.  Сприяв у виділенні коштів для на поліпшення 

Березень 2016 

  

Березень 2016 

 

Липень,2016 

  

Серпень,2016 

  

  

Серпень,2016 

  

Вересень,2016 

  

  

  

Вересень,2016 

  

  

  

Вересень,2016 

  

  

  

Жовтень,2016 

  

  

Грудень,2016 

  

Грудень,2016 

  

  

Грудень,2016 

  

  

  

Грудень,2016 

  



матеріальної бази клініко-діагностичної лабораторії та 

інфекційного відділення Катеринопільської ЦРЛ 

32.  Сприяв  у виділенні коштів для закупівлі спортивних 

тренажерів ,ноутбука, принтера для Катеринопільського 

районного будинку культури 

33.  Участь у заходах по  введенню  в експлуатацію очисної 

споруди та новітнього  каналізаційного  колектора на 

околиці с. Шостакового 

34.  Надав благодійну допомогу на  відкриття святкової 

дискотеки в Катеринопільському районному Будинку 

культури. 

  

 

Грудень,2016 

  

  

Грудень,2016 

  

Грудень,2016 

  

Грудень,2016 

 

 


