
 

Річний звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» (листопад 2016 – 2017 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 2017 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 

Член  комісії з конкурсного відбору природоохоронних проектів та заходів за рахунок обласного 

бюджету 
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Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість та  тематика звернень) 

Звернення, які вплинули на прийняття державних законопроектів, важливих для українського народу, а також  

посприяли вирішенню проблем регіону:   

1. «Щодо виділення коштів з обласного бюджету для вирішення проблем громад Черкащини, як один із 

факторів реформи децентралізації». 

2. «Про включення переліку заходів до обласних програм на 2017 - 2018 рік від  Корсунь – Шевченківського 

та Городищенського районів». 

3. «Щодо включення пропозицій від депутата обласної ради від фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ» в «Обласну 

програму безпеки дорожнього руху». 

4. «Про включення заходів соціально – економічного розвитку районів Черкаської області до обласних 

програм на 2018 ". 

5. «Про реалізацію програм соціально – економічного розвитку Карашинської ОТГ у 2018 році». 

6. « Про використання вільних коштів з районного бюджету у Корсунь – Шевченківському районі». 

7. «Про виконання та фінансування  районних програм у 2017 році у Корсунь – Шевченківському районі  і 

план заходів розвитку району на 2018 рік». 

8. «Щодо отримання інформації з питання заборгованості заробітної плати» 

9. «Щодо отримання інформації по землях державної власності в розрізі районів Черкаської області». 

10  «Щодо наповнення Пенсіонного Фонду України на 2016 – 2017 роки» тощо. 

 

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 10 засідань 

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

людини. 

Підтримав разом з депутатами обласної ради від фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ» важливі проекти рішень 

обласної ради: 

1. Про обласний та районні бюджети на 2017 рік. 

2. Про Програму економічного й  соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік. 

3. Про обласну програму «Шкільний автобус»  на 2016-2020 роки. 

4. Про хід виконання рішення обласної ради від 24. 04. 2015 № 39-4/VI «Про програму підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року» та програму  

підтримки  української  мови в Черкаській області на 2017-2020 роки. 

5. Про обласну програму «Екстрена медична допомога Черкащини на 2017-2020 роки». 

6. Про внесення змін до обласних програм, зокрема «Турбота», розвитку фізичної культури та  спорту,  охорони 

навколишнього природного середовища, підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період 

до 2021 року та інших. 

8. Про внесення змін в обласну програму фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять 

територією Черкаської області, на 2016-2018 роки. 

9. Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо врегулювання ситуації на 

ПАТ “Черкасиобленерго” тощо. 

10. Про надання місту Корсунь-Шевченківський статусу міста обласного підпорядкування. 



          Також, був присутнім майже на всіх засіданнях сесій Городищенської і Корсунь – Шевченківської 

районних рад. 

        

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 громад, 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, облаштування медичних і освітніх закладів (с. Хлистунівка);  будівництво 

спортивного майданчику, ремонт доріг (с. Дирдино);  облаштування учбових і медичних закладів, дитячих 

майданчиків (с. Воронівка); заключення договорів оренди землі і впровадження реформи децентралізації (с. 

Валява і Вільшана),  обговорення земельних та соціальних питань на сходці у селі Мліїв; вирішення соціальних 

питань, організація медичного обстеження – окуліста і кардіолога (с. Завадівка Карашинської ОТГ). 

 

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 спеціалістів РДА Городищенського і Корсунського районів підготував пропозиції до обласних і 

районних програм у напрямках освіти, медицини, соціального захисту, ремонту доріг та Мінрегіону (програма 

ДФРР) тощо.  

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

В моїй команді  працюють помічники: Наталія Старікова, Людмила Семененко, Наталія Каузак, Тетяна 

Шубаркіна, роботу яких я організував.  Вони ведуть прийом громадян і працюють по різних напрямках 

життєдіяльності громади: надання юридичних консультацій, сприяння у вирішенні соціально - 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 

Корсунь – Шевченківський район: 

1. 20 тис. грн. надав на благоустрій території Української православної церкви Свято-Михайлівської (МП), с. 

Карашина. 

2. У селах Кошмак та Миропілля  Карашинської ОТГ Корсунь-Шевченківського району за моїм сприянням  

надана допомога : 

- у ліквідації стихійних сміттєзвалищ  ( надано транспорт); 

- у  впорядкуванні сільських кладовищ ( оплачена робота найманої бригади); 

- у проведенні свята села Кошмак ( виділені кошти для придбання подарунків); 

- по заміні вікон в Будинку культури у селі Миропілля; 

 - в отриманні кредитів в рахунок паїв жителям сіл. 

3. Постійно допомагаю жителям села Завадівка Карашинської ОТГ у вирішенні соціально-побутових питань: 

- надавав допомогу по благоустрою села (ремонт доріг; ремонт містка,через який учні йдуть до школи; ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ). Допомагаю у критичних ситуаціях (коли закидає снігом і треба прочистити дороги для 
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нормальної життєдіяльності села). Сприяв у виділенні кредитів в рахунок паїв жителям для вирішення соціально-

побутових проблем. Пенсіонерам допомагаю, виділяючи зерно для ведення домашнього господарства.  

 Городищенський район: 

1.Вільшанське комунальне підприємство П.П. «Водогін», директор Гнатенко К.Д: придбання асинізаторського 

двигуна - 10 тис.грн і 10тис. грн на ремонтні роботи. 

2.Хлистунівська сільська рада: будівництво дитячого майданчику в дитячому садку - 25 тис. грн., проведення 

інтернету в клуб та бібліотеку - 2,5 тис.грн., заміна вікон в тренажерному залі - 10 тис. грн. 

3. В”язівська загальноосвітня школа І-ІІ ст., директор Пиліпко Л.М.: придбання інтерактивної дошки - 25 тис.грн. 

4.Жителю с. Товста  Поліщуку Віктору надана матеріальна допомога на лікування. 

5.Жительці с. Воронівка Арабській Тетяні (батько загинув в АТО) надана матеріальна допомога на навчання у 

медичному коледжі. 

 Окрім цього, надано допомогу: 

- Воронівській сільській раді - заміна вікон в спортивному залі, 15000грн. 

- М. Городище - ремонт дороги, 15000 грн. 

- Валявська сільська рада - 25000 грн. на будівництво дитячого майданчику. 

- С. Хлистунівка – у школі заміна вікон в тренажерному залі, 10000 грн. 

- С. Воронівка – за допомогою ТОВ «НВФ «Урожай» надано 50000 грн. на ремонт спортивного залу у школі. 

 

Участь депутата у різних 

заходах(свята, круглі столи, 

семінари, спортивні заходи 

тощо) 

       Веду активну просвітницьку роботу з жителями сіл Городищенського району щодо впровадження і реалізації 

реформи децентралізації. 

        Організував і брав участь у семінарі на тему: «Структура і функції бюджету місцевих рад» у м. Городище. 

На семінарі були присутні депутати місцевих рад Городищенського, Корсунь – Шевченківського, Канівського і 

Шполянського районів. Неодноразово разом з депутатами допомагали в організації і проведенні регіональних 

інвестиційних Форумів. Разом з БФ «Урожай – громаді» сприяв будівництву дитячого майданчику у селі Валява. 

        Важливі  питання не тільки для жителів Черкаської області, а й для широкого загалу громадян, разом з 

депутатами від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» обговорювали за Круглим столом. Так, з ініціативи депутатів обласної ради 

фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ» у 2016 - 2017 роках проведено декілька  Круглих столів, зокрема: реформування 

сільськогосподарського землекористування, системи оподаткування в аграрній галузі, перспективи розвитку  

підприємств Черкащини і щодо  ситуації у зоні військового конфлікту на Сході України. Також брав участь у  

прес – конференціях, на яких порушували 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, проведення місцевих виборів в ОТГ у Черкаській області тощо. 

      Заходи, в яких взяв участь : 

- В усіх важливих для життєдіяльності Городищенського і Корсунь – Шевченківського районів заходах, а 

також: 

 Акція – «Кобзареві - світове визнання», ініціатором якої виступив директор ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ» О.В. 

Васецький та у  щорічному фестивалі “Трактор-Фест” у м. Катеринопіль, організований ТОВ «НВФ «Урожай». 

 



 


