
 

Річний звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ»  за 2017 рік 

Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» депутат зобов’язаний звітуватись перед виборцями 

 

 

 

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 

Здійснення прийому громадян  

Протягом 2017 року було прийнято 35  громадян , з них  20 громадян звернулися за допомогою на лікування і 

яким вона надана на загальну суму 34.1 тис.грн 

 

 

Футима Артур Феліксович 

директор ТОВ «Катеринопільський елеватор», Катеринопільський район 

Заступник голови постійної комісії з питань розвитку інфраструктури та 

житло-комунального господарства 



Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад, рад 

ОТГ (кількість та  тематика 

звернень) 

1.Підготовлено та надано пропозиції  щодо розподілу субвенції  з обласного бюджету . 

2.Підготовлено та надано пропозицій щодо включення до обласних програм фінансування заходів по    

   Катеринопільському району на 2018 рік  

Участь в засіданні сесій обласної 

(місцевої) ради, фракції та 

постійної комісії (кількість 

засідань, у яких депутат брав 

участь) 

Взяв участь:  у 15 засіданнях сесій обласної ради, у 3 сесіях Катеринопільської районної ради,  __ засіданнях 

фракцій та ___ засіданнях постійної комісії  

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

Помічники-консультанти (на громадських засадах) : Біляк Олег Дмитрович, Коваленко Юлія Миколаївна, 

Скалозуб Тамара Олександрівна, які проводять прийом громадян, зустрічаються з виборцями та беруть активну 

участь у культурно-масових заходах на виборчому окрузі 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

Висвітлення депутатської діяльності здійснювалось  в  районних газетах «Катеринопільський вісник»  та 

«Містечко над Тікичем», всього в них  було  48 публікації  про депутатську діяльність, про участь у районних 

заходах, про розвиток футболу та спорту, про надання різнобічної допомоги  та   привітання з державними та 

народними святами. 

Також було висвітлення  публікацій та фото на сторінці Фейсбук 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

1. На поточні  ремонти ФП  - с.Вербівця в сумі 5 тис грн, с. Єлизаветки  в сумі 8 тис грн, с. Єлизаветки  в 

сумі 8 тис грн, с Гончарихи  в сумі 7 тис грн 

2. На придбання  акустичної системи для Катеринопільської ЗОШ № 1 в сумі 10 тис грн 

3. На поліпшення матеріальної та навчальної  бази  - Киселівського НВК в сумі 4 тис грн, Ярошівської ЗОШ 

в сумі 8 тис грн, Мокрокалигірської ЗОШ   в сумі 8 тис грн, Вікнинського НВК в сумі 6 тис грн 

4. На придбання оргтехніки для Катеринопільського районного будинку дитячої та юнацької творчості в 

сумі 10 тис грн 

5. На поліпшення матеріальної бази сільських будинків культури сіл – Ступичне в сумі 5 тис грн, Ямпіль  в 

сумі 6 тис грн, Сухої Калигірка в сумі 8 тис грн 

6. На облаштування  дитячого майданчика в с. Радчиха в сумі 8 тис грн 

7. На придбання оргтехніки  цетру розвитку дитини « Сонечко» смт Катеринопіль  сумі 7 тис грн 

      8.   Сприяв  у проведенні благоустрою сільських та селищних кладовищ . 

      9.   Надав благодійну  допомогу на організацію та проведення змагань «Козацькі мандри», які пройшли в с       



            Ярошівка  за участю  команд шкіл району . 

    10. Сприяв наданню  благодійної допомоги на розвиток футболу та утримання ФК « Наша Ряба» . 
    11. Виступив спонсором , придбавши приз (планшет), для нагородження переможців конкурс «Міс- 

             Катеринопільщина» . 

 

Участь депутата у різних 

заходах(свята, круглі столи, 

семінари, спортивні заходи 

тощо) 

Взяв участь: 

1. У відкритті тренажерної зали у Катеринопільському районному будинку культури  

2. У турнірі, присвяченому пам`яті загиблих атовців та ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), 

для учасників турніру було закуплено чудові кубки та медалі.  

3. У волейбольному турнірі, що проходив у спортзалі районної ДЮСШ , в якому змагалися 6 команд із 

Катеринопільщини. 

4. У футбольних турнірах району та області. 

5. У засіданні круглого столу з медичними працівниками Катеринопільської ЦРЛ та сільських 

фельдшерських пунктів. 

6. У нагородженні футболістів ФК «Наша Ряба» 

 

 


