
 

Звіт  

за І півріччя 2018 року депутата Черкаської обласної ради   

 

 

 

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 

Здійснення прийому громадян  

До мене та до нашої громадської приймальні за І півріччя 2018 року звернулося понад 100 жителів 

Катеринопільщини. 

Питання, за якими найбільше звертались громадяни, стосувалися отримання матеріальної допомоги, отримання 

коштів на лікування, надання допомоги в школи, дитячі садки та медичні заклади, стану доріг,  про розвиток 

футболу та спорту, про надання різнобічної допомоги  та багато інших.  

 

 

         Футими Артура Феліксовича 

(будь ласка, тут вкажіть свою посаду) 

Заступник голови постійної комісії з питань розвитку інфраструктури та 

житло-комунального господарства 

 
 Відповідно до статті 10 Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад» депутат зобов’язаний не рідше 

одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів  

маю честь інформувати виборців 
Моя діяльність як депутата Черкаської обласної ради спрямована на захист інтересів громад, виконання 

доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень наданих мені чинним законодавством України 
 



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) 

За І півріччя 2018 року  взяв участь  у роботі 4 сесій  обласної ради, у роботі 5 засідань фракції  та 4 засідань 

постійної  комісії з питань розвитку інфраструктури та житло-комунального господарства 

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця, організація і участь в прес 

– конференції до сесії, у перерві 

сесії або  після неї 

  

Зустрічі з виборцями 
(інформувати виборців про 

роботу обласної, місцевих рад, 

ради ОТГ та їх органів, про 

виконання планів і програм 

економічного і соціального 

розвитку, інших місцевих 

програм, місцевого бюджету, 

рішень ради і доручень 

виборців) 

Участь в громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Підтримую   зв'язок    з    виборцями,    територіальними  громадами,  а також з колективами шкіл, дитячих садків 

та закладами охорони здоров’я Катеринопільського району. 

Інформував виборців  про роботу Черкаської обласної ради, про виконання планів і програм  економічного  і  

соціального  розвитку,  інших  місцевих  програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців.  

Вивчав громадську думку,  потреби  територіальних громад, інформував про них раду та її органи, брав 

безпосередню участь у їх вирішенні.  

Також розглядав  пропозиції,  звернення, заяви і скарги виборців, вживав заходів щодо забезпечення їх 

оперативного вирішення. 

Підготовка та сприяння 

впровадженню  проектів та 

програм різних напрямків 

життєдіяльності громади 

(державні, обласні, районні 

програми, бюджети розвитку 

Підготовлено та подано пропозиції по 62 проектах  до 12 обласних ,районних програм  по їх фінансуванню за 

рахунок галузевих програм у 2018 році. 

 



ОТГ тощо) 

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» про участь у районних заходах, про розвиток футболу та спорту, про надання 

різнобічної допомоги  та   привітання з державними та народними святами. 

 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

Залучив кошти з обласного бюджету в сумі 19 тис.грн  на надання допомоги на лікування громадянам 

Катеринопільського району та кошти з ТОВ «Катеринопільський елеватор» в сумі 300 тис.грн на ремонт 

Катеринопільської ЦРЛ 

Участь депутата у різних 

заходах(свята, круглі столи, 

семінари, спортивні заходи 

тощо) 

Взяв участь засіданні круглого столу на тему «Співпраця з бізнесом – запорука розвитку професійно-технічної 

освіти», що проходив на базі Мокрокалигірського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у 

Черкаській області . 

 

 

 

Депутат Черкаської обласної ради                                                                                                    А.Ф.Футима 


