
 

Річний звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» (листопад 2015 – 2016 роки)  

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

 

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 

Здійснення прийому громадян  

Моя Громадська приймальня депутата обласної ради працює за адресою: м. Городище, вул. Миру, 87. 

Телефон: 0963307913, електронна адреса - yu.spivak@mhp.com.ua.  

За 2016 рік до нашої громадської приймальні звернулося понад 1500 жителів Черкаської області. 

Питання, за якими звертались жителі області: отримання матеріальної допомоги, нарахування пенсій,  

розрахунок за земельні паї, облаштування освітніх і медичних закладів,  перегляду тарифів на комунальні 

послуги та природний газ, модернізації  житлово-комунальних господарств, стану доріг, забезпечення пільгового 

перевезення громадян  на міжміських автобусних маршрутах  та багато інших. 

 

Галушко Валентин Миколайович 

директор Валявської філії ТОВ «НВФ «Урожай», Городищенський район 

 

Член постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

mailto:yu.spivak@mhp.com.ua


Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласноїта місцевих  рад 

(кількість та  тематика звернень) 

За результатами звернень громадян за рік роботи разом з моїми помічниками, написано понад  60  депутатських 

звернень та запитів, зокрема: 

1. «Щодо незадовільного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення у Черкаській області». 

2. «Щодо вирішення проблеми поводження з несанкціонованими сміттєзвалищами та безхазяйними відходами в 

Черкаській області». 

3. «Щодо виконання  Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики Черкаської області на 

2014 – 2015 роки». 

4. «Щодо змін та зменшення тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення та теплопостачання для 

населення у Черкаській області  в період з 01 квітня 2015 року по 01березня 2016 року».  

5. «Щодо виконання обласної програми «Шкільний автобус» на 2016 – 2020 роки та забезпечення Валявської  

ЗОШ І-ІІІ ст. Городищенського району шкільним автобусом» 

6 «Щодо забезпечення пільгового перевезення громадян  на міжміських автобусних маршрутах загального 

користування за рахунок виділення коштів з місцевих бюджетів». 

7. «Щодо реформування сільськогосподарського землекористування». 

8. «Щодо проведення інвентаризації обласних  цільових програм Черкаської обласної ради» 

9.«Щодо перегляду тарифів на комунальні послуги та природний газ». 

10.«Про передбачення в державному бюджеті коштів на погашення заборгованості різниці в тарифах 

(невідповідність затверджених тарифів фактичним витратам на виробництво теплової енергії та надання послуг з 

водопостачання та водовідведення)». 

11. «Щодо вирішення питання капітального ремонту КЗ «Городищенське РТМО»  м. Городище Черкаської 

області» за рахунок додаткових фінансових надходжень районного Бюджету 2017 року». 

12. «Про реалізацію Програми підтримки секторальної політики – Підтримки регіональної політики України». 

13. «Щодо незадовільного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення у Черкаській області та розвитку дорожньої інфраструктури громад у 2017 році» та інші. 

14. «Про виділення коштів з додаткових фінансових надходжень Бюджету 2017 року  Городищенського району 

на виконання депутатських повноважень». 

15. «Про надання інформації прокурором Черкаської області, керівниками обласної поліції, Служби безпеки та 

фіскальної  служби щодо організації заходів протидії злочинності та корупції на території області» та інші. 

Участь в засіданні сесій обласної 

ради, фракції та постійної комісії 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

За рік роботи взяв участь  у роботі 10 сесій  обласної ради, у роботі 10 засідань фракції  та 9 засідань постійної  

комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини. 

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця  

На сесіях з трибуни виступав двічі: з питань реформування сільськогосподарського землекористування та  

неприпустимості підвищення тарифів на комунальні послуги та природний газ для населення.  

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Щомісячно мене, як депутата обласної ради, запрошують жителі різних сіл з метою обговорення різних 

проблемних питань громади, зокрема: надання  територіальним громадам права розпоряджатися землями, в т.ч. 

запасу і держрезерву, які знаходяться на території громад, впровадження реформи децентралізації, програми 

енергозбереження, стану доріг (с. Хлистунівка), будівництво водогонів (с. Дирдино),  облаштування учбових, 



медичних закладів, дитячих майданчиків (с. Воронівка), заключення договорів оренди землі (с. Валява),  

будівництво свердловини у селі Дирдино, обговорення земельних та соціальних питань на сходці у селі Мліїв, 

виділення земельних ділянок АТОвцям у селі Воронівка. 

Підготовка та сприяння 

впровадженню  проектів та 

програм одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

Як депутат обласної ради разом з громадами Городищенського та Корсунь – Шевченківського районів за 

допомогою координаторів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»  Анною 

Бабковою та Людмилою Страшною, спеціалістів економічного відділу Городищенської РДА (Ресурсний Центр), 

спеціалістів Департаменту Регіонального Розвитку Черкаської ОДА з метою залучення інвестицій підготували 

проекти щодо вирішення проблем жителів Городищенського району (Програма ДФРР, БФ «Урожай Громаді», 

обласний Бюджет).  

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

В моїй команді  працюють помічники: Наталія Старікова, Людмила Семененко, Наталія Каузак, роботу яких я 

організував.  Вони ведуть прийом громадян і працюють по різних напрямках життєдіяльності громади: надання 

юридичних консультацій, сприяння у вирішенні соціальних - економічних,  житлово-комунальних та екологічних 

питань, надання фінансової та матеріальної допомоги,  участь у заходах та зустрічах з виборцями, робота з 

інформаційними ресурсами. 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

Сайт ВО «ЧЕРКАЩАНИ», «Прочерк» (http://procherk.info/direct/362-galushko/43465-galushko-reformuvati-

silskogospodarske-zemlekoristuvannja), сайт «http://horodysche.info» та ВО «ЧЕРКАЩАНИ»,  газета  «Урожай 

громаді», газета ВО «ЧЕРКАЩАНИ», газета «Вісник Городищини»,Фейсбук. 

Брав участь у передачі «Країна, яка нам потрібна»   на ТРК  «Рось». 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

Ремонт водогону у с. Валява (придбання труб) – 18 тисяч грн.  

Заміна вікон в дитячій установі у с. Воронівка – 10 тисяч грн. 

Придбання оргтехніки у дитячу установу с. Вербівка – 12 тисяч грн.. 

Озеленення з  придбанням та укладкою тротуарної плитки  дитячої установи с. Хлистунівка – 18 тисяч грн.. 

Відведення води для запобігання затоплення дороги та присадибних ділянок жителів с. В’язівок – 18 тисяч грн.. 

Придбання асенізаторської ємкості ВВ 3.8 для викачки  рідких нечистот комунальному підприємству «Водогін» 

смт. Вільшана – 14 тисяч грн. 

За сприянням депутата, а також благодійного фонду «Урожай-громаді» було залучено декілька  лікарів обласного 

кардіоцентру (кардіолог, офтальмолог) з метою безкоштовного обстеження жителів сіл Валява, Воронівка,  

Хлистунівка, В’язівок. 

В дитячий садок с. Хлистунівка придбано та встановлено бетонний паркан та бойлер для обігріву води. 

В селі Валява організовано підвезення автобусом дітей до школи, а також для ФАПу закуплено інгалятор. 

У селі Хлистунівка  було відремонтовано дорогу.  

У селі Дирдин побудовано водогін та свердловину біля ФАПу. 

У селі Воронівка побудовано декілька дитячих майданчиків. 

Надано матеріальну допомогу родинам загиблих в зоні АТО з Городищенського району.  

З сіл Валява, Воронівка, Хлистунівка, Вязівок, Дирдин влітку діти відвідали історичні місця у м. Черкаси, а також 

пройшли оздоровлення у дитячому санаторії «Бердянський».  

Надано  допомога у видавництві книги «Мої прекрасні земляки» автору книги Володимиру Чосу м. Городище та 

у видавництві збірки поезії колишньої вчительки Галини Мартинко «Мій рідний край» (с. Валява). 
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Надано фінансову допомогу краєзнавчому музею у селі Валява. 

Придбано та вручено принтер в Городищенське РТМО 

Придбано портфелики  випускникам Дирдинського дитячого садочка. 

До поминальних днів надавав допомогу (пальним) для викошення порослі на кладовище. 

Участь депутата у різних 

заходах(свята, круглі столи, 

семінари, спортивні заходи 

тощо) 

Брав участь у семінарах і науково – практичних конференціях: «Статус депутатів місцевих рад»,«Використання 

інтенсивних технологій в садівництві і ягідництві та їх економічна оцінка» (травень 2016 рік), «Використання 

добрив та агрохімічне забезпечення агротехнологій в умовах Черкаської області», «Свято козацького духу», 

«Садок вишневий коло хати», «Соціальне партнерство сільських громад з БФ «УРОЖАЙ – ГРОМАДІ» заради 

більших можливостей», тренінгу «Залучення ресурсів для сільських громад через проектну діяльність 

громадського активу». 

Неодноразово брав участь у нарадах Городищенської районної ради  щодо створення територіальних громад в 

районі. 

Разом з іншими депутатами організовував Круглі столи з обговорення питань: реформування 

сільськогосподарського землекористування та системи оподаткування в аграрній галузі, ситуації у зоні 

військового конфлікту на Сході України, впровадження реформи децентралізації. 

Також з депутатами обласної ради започатковано проведення  прес – конференцій, на яких порушуються болючі 

питання з різних напрямів життєдіяльності Черкащини, зокрема:стан екстреної медичної допомоги у Черкаській 

області; вирішення проблем, пов’язаних із виділенням земельних ділянок АТОвцям; фінансування вкрай 

необхідних проектів і програм, пов’язаних із вирішенням проблем села. 

Системно разом з депутатами Городищенської районної ради і депутатами сільських рад організовуємо і 

проводимо по селах району  «День депутата», на який запрошуємо актив і громаду даних сіл. На зустрічах з 

депутатами громада піднімає наступні питання: відсутність транспортного сполучення та доріг; ремонт ФАПу та 

школи або садочка; допомога  учасникам АТО отримати ділянку землі або пенсіонерам закупити дрова; 

облаштування спортзалу та Будинку культури тощо.  

Приймав участь у акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». У Смілянському Держлісгоспі висаджували саджанці 

дуба. 

Постійно приймаю участь у сесіях районних рад Корсунь-Шевченківського та Городищенського районів. 

 


