
 

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

                                                                      Коваленко   Олександр Анатолійович 

                            Директор фермерського господарства «Агро-Вікторія Катеринопіль», Катеринопільський район 

                     Заступник голови постійної комісії з питань комунальної власності , підприємництва 

           та регуляторної політики 

Напрямки діяльності 

депутата  

Характеристика 

діяльності  
Стан  виконання  Дата виконання  

Здійснення прийому 

громадян (кількість 

прийомів, дати, питання)  

1. Про матеріальну допомогу Замковенко І.І. 

2. Про придбання планшета і флешки для сільського 
Будинку культури с.Ступичного 

3. Про завезення дров учаснику АТО з с.Радчихи  

4. Про забезпечення твердим паливом  сім’ї учасника АТО 
з смт Єрки  

5. Про придбання електричної плити та меблів для 
дитячого садка с. Ямполя  

6. Про надання грошової допомоги на ремонт 
фельдшерського пункту с.Єлизаветка 

7. Про надання матеріальної допомоги Свинобой О. 

8. Про придбання глюкометра для фельдшерського пункту 
с.Ямполь 

9. Про придбання дитячих стільчиків для вихованців 
дитячого садка с.Пальчика 

10. Про допомогу в наданні 26 працівникам соціальної 

Виконано 

 

Виконано 

Виконано 

 

Виконано 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

09.01.2016 

 

14.01.2016 

19.01.2016 

 

19.01.2016 

 

11.03.2016 

 

22.03.2016 

 

28.03.2016 

 

28.03.2016 

 

11.04.2016 

 



 сфери с.Вербівця земельних ділянок для ведення ОСГ 

11. Про спонсорську допомогу на проведення футбольного 
турніру присвяченого пам’яті загиблих земляків-атовців 
на Сході України  в с. Ярошівка 

12. Про надання матеріальної допомоги на лікування 
Голуба О.І. 

13. Про допомогу в придбанні  військової форми команді 
«Богатир» Катеринопільської ЗОШ № 1 для участі в 
змаганнях «Козацькі мандри» 

14. Про спонсорську допомогу на проведення заходів до 
Дня захисту дітей в Єрківській громаді та смт 
Катеринопіль 

15. Про придбання 20 комплектів постільної білизни для 

дитячого садка с Пальчик 

16. Про придбання  футбольної форми для сільської 

команди с.Сухої Калигірки і с. Пальчика 

17. Про придбання кухонної стінки та раковини з краном 

для кухні дитячого садка с.Єлизаветка  

      18. Про придбання медичного саквояжу із вкладенням   

             медикаментів для     швидкої  допомоги                              

             Мокрокалигірської амбулаторії сімейної медицини 

19.Про надання матеріальної допомоги на лікування   

      Коваленко О.В. 

20. Про надання допомоги в ремонті та облаштуванні 

медичної кабінету  довіри для лікування віл-

інфікованих в Катеринопільській центральній районній 

лікарні 

21. Про заміну вікон в Шостаківському НВК 

22. Про забезпечення фельдшерського пункту с.Бродецьке 

тонометром та медикаментами для надання 

невідкладної допомоги  

23. Про сприяння  у виділенні коштів для придбання 

будівельних матеріалів для проведення ремонту 

шкільної їдальні Вербовецького НВК 

24. Про сприяння у придбанні футбольної форми для 

сільських  команд с Петраківка та с Кайтанівка 

25. Про поліпшення матеріальної бази фельдшерського 

пункту с.Шостакове 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

         На розгляді 

 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

 

Квітень 2016 

 

 

16.04.2016 

 

 

17.05.2016 

 

Квітень 2016 року 

 

 

01.06.2016 

 

 

01.06.2016 

 

26.06.2016 

 

06.06.2016 

 

 

25.06.2016 

 

27.06.2016 

 

22.06.2016 

 

 

 

Червень 2016 

 

22.07.2016 

 

25.08.2016 

 

21.07.2016 

 

 



26. Про допомогу в поліпшенні оперативної пам’яті в 

комп’ютерному класі Катеринопільського ліцею 

27. Про допомогу в придбанні мотокоси для 

Пальчиківського НВК 

28. Про допомогу в придбанні  цифрового фотоапарату для 

Бродецького НВК 

29. Про допомогу в придбанні пилососа для Киселівського 

НВК 

30. Про забезпечення дітей загиблого учасника АТО 

Танського В.Ю. рюкзаками та шкільним приладдям 

31. Про сприяння в придбанні акустичної системи для 

Мокрокалигірської загальноосвітньої школи  

32. Про допомогу в забезпеченні канцелярськими товарами 

Вікнинської загальноосвітньої школи 

33. Про сприяння в придбанні лазерних принтерів для 

Кайтанівської ЗОШ, Гуляйпільського НВК та 

Ярошівської ЗОШ 

34. Про допомогу в придбанні біотуалета для дошкільного 

закладу с.Шостакове 

35. Про сприяння в придбанні спортивних матів для 

Ступичненської ЗОШ 

36. Про допомогу в придбанні посуду для шкільної їдальні 

Петраківського НВК 

37. Про сприяння в придбанні меблів для Новоселицького 

НВК 

38. Про допомогу в придбанні радіо мікрофонів для 

Розсохуватського НВК 

39. Про допомогу в придбанні волейбольних, футбольних, 

баскетбольних м’ячів та помп з бутлями для 

Катеринопільської ЗОШ № 2 

40. Про допомогу в придбанні дитячих покривал для 

дитячого садка Лисичобалківського НВК 

41. Про допомогу на лікування учаснику АТО Беспалько 

Ростиславу Петровичу 

42. Про надання допомоги на лікування Поліщук Л.В. 

43. Про надання допомоги на лікування Аніщик Г.М. 

44. Про  сприяння в придбанні проектора для Єрківської 

ЗОШ 

45. Про допомогу в придбанні  цифрового фотоапарату для 

Катеринопільської ЗОШ № 1 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

Виконано 

 

Виконано 

Жовтень,2016 

 

25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  25.08.2016 

 

  21.09.2016 

 

Листопад,2016 

25.08.1916 

25.08.2016 

 

25.08.2016 



46. Про допомогу в організації нагородження переможців 

районного футбольного турніру 

47. Про допомогу в придбанні футбольних , волейбольних 

м’ячів сільській команді с.Петраківка та смт 

Катеринопіль 

48. Про допомогу у вирішенні питання щодо забезпечення 

необхідними медичними засобами Мізецького В.Д. 

49. Про допомогу  в придбанні тенісного стола для 

сільського будинку культури с.Лисича Балка 

50. Про надання допомоги на лікування Сліпченко О.В. 

51. Про сприяння в придбанні волейбольної сітки та 

тенісних ракеток для громадян с.Петраківка 

52. Про надання допомоги на операцію Охрименко П.О. 

53. Про надання допомоги  на відзначення людей похилого 

віку в с.Розсохуватка 

54. Про допомогу в придбанні  подарунків для ветеранів 

війни і праці с.Стійкове 

55. Про сприяння в наданні допомоги у проведенні 

футбольного турніру присвяченого пам’яті загиблих 

учасників АТО Катеринопільського району в 

с.Ярошівка 

56. Про сприяння в придбанні фарби для Пальчиківського 

НВК  

57. Про сприяння в придбанні фото полімерної лампи та 

небулайзера для Мокрокалигірської лікарської 

амбулаторії сімейної медицини 

58. Про сприянні в придбанні футбольної форми для  

команди с.Новоселиця 

59. Про сприяння в придбанні енергозберігаючих ламп для 

вуличного освітлення смт.Катеринопіль 

60. Про надання допомоги на лікування Футорян Н.В. 

61. Про надання допомоги на лікування Приємської Д.О. 

62. Про надання допомоги на лікування Рибак С.П. 

63. Про сприяння у вирішенні питання підвезення жителів 

вулиць Кірова, Лесі Українки та Ходюка смт 

Катеринопіля до центру селища та районної лікарні 

64. Про сприяння в придбанні іграшок для дитячих садків 

Катеринопіля, Кайтанівки, Ступичного, Гончарихи, 

Єрок, Залізнячки, Радчихи, Мокрої Калигірки, 

Ярошівки, Бродецького, Гуляйполя, Вікниного, 

Виконано 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

Виконано 

Виконано 

 

На розгляді 

 

 

Виконано 

25.08.2016 

 

16.09.2016 

 

16.09.2016 

 

Грудень,2016 

 

16.09.2016 

 

Листопад,2016 

25.09.2016 

28.09.2016 

 

29.09.2016 

 

Жовтень,2016 

 

Жовтень,2016 

 

Жовтень,2016 

 

Листопад, 2016 

 

Грудень,2016 

               

              Грудень,2016 

 

15.11.2016 

Грудень,2016 

Грудень,2016 

 

 

 

Грудень,2016  



Розсохуватки, Новоселиці, Петраківки, Потоків 

65. Про сприяння в придбанні електричного конвектора 

для дитячого садка с.Петраківка 

66. Про сприяння в придбанні бензопили для 

Киселівського НВК 

67. Про сприяння в придбанні лінолеуму для клініко-

діагностичної лабораторії Катеринопільської ЦРЛ 

68. Про сприяння в придбанні шахів для шахового клубу 

«Дебют» 

69. Про сприяння в придбанні планшетів для 

нагородження учнів Катеринопільської музичної 

школи 

70. Про сприяння в придбанні лазерного принтера та 

інвентарю для прибирання  для Катеринопільського  

реабілітаційного центру 

71. Про сприяння в придбанні ноутбука, принтера для 

Катеринопільського РБК 

72. Про сприяння в придбанні електричної духовки для 

Катеринопільського краєзнавчого музею 

73. Про сприяння в придбанні матраців для інфекційного 

відділення Катеринопільської ЦРЛ 

74. Про сприяння в забезпеченні крупами 

Мокрокалигірського психоневрологічного інтернату 

 

75. Особистий прийом проводиться кожної середи та по 

мірі необхідності  

 

 

 

 

 

 

         Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано  

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

         Виконано 

 

Прийнято більше 

150 громадян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень,2016 

 

Грудень,2016 

 

Грудень,2016  

 

Грудень,2016 

 

 Грудень,2016  

 

Грудень,2016 

 

Грудень,2016 

              Грудень,2016 

               

             Грудень,2016 

 

Грудень,2016 

 

 

          На протязі року 

 

 

  



 

Підготовка депутатських 

запитів і депутатських 

звернень до обласної та 

місцевих рад(кількість, 

тематика, кому направлено) 

 

 

 

Депутатський запит до Черкаської обласної ради щодо 

вирішення проблем колективу ПАТ « Дашуківські бентоніти» 

 

 Депутатське звернення депутата обласної ради Коваленка 

О.А. щодо вирішення питання отримання КСП "Родниківка" 

Уманського району дозволу на розробку проекту землеустрою 

у відповідності до чинного законодавства 

 

 

 

Рішення обласної 

ради №8-40/VIІ від 

07.10.2016 

Жовтень 2016 

    

Участь в засідннях фракцій 

(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    

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика)  

 

1.На III сесії обласної ради VII скликання щодо додаткового 

фінансування по галузях освіти і медицини 

Катеринопільського району. 

2. На IV сесії обласної ради VII скликання : 

1.1 про виділення коштів для початку робіт по будівництву 

очисних споруд в Катеринопільському районі; 

1.2 про розгляд депутатського запиту щодо вирішення 

конфлікту між аукціонерами ПАТ «Дашуківські бентоніти» , 

що призвів до проблем трудового колективу 

  

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 ,земельних питань  тощо).  

  

http://oblradack.gov.ua/files/docs/8-40-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/8-40-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/8-40-7.zip
http://oblradack.gov.ua/files/docs/8-40-7.zip


 

Організація роботи помічників  

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в 

депутатській діяльності)  

 

Три офіційні помічники, які працюють на громадських 

засадах.  

Щоденно працює громадська приймальня в  смт Катеринопіль  

  

    

 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, 

публікації в газетах  (кількість, 

тематика, назва ЗМІ)  

 

Участь і виступ у прямому ефірі на телеканалі « Рось» в 
програмі « Країна, яка нам потрібна», пресконференціях. 

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  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. Закупив та передав для військовослужбовців в зоні  
АТО  20 пар валянків 

4. До жіночого свята  8 Березня надіслано вітання та 
вручені подарунки жінкам і матерям учасників АТО в 
кількості 200 штук . 

5. Участь у засіданні круглого столу щодо обговорення т 
прийняття програми розвитку фізичної культури і сорту 

 

 

03.01.2016 

 

 

06.01.2016 

 

13.01.2016 

 

08.03.2016 

 

 

30.03.2016 



в районі 

6. Надано спонсорську допомогу   районній спільці 
учасників АТО на суму 10 тис.грн 

7. На передодні Великодня організував  виступ гурту 
«ZZZ» для військовослужбовців у зоні АТО та передав 
продукти  

8. До Дня Перемоги надіслано вітальні листівки та вручені 
продуктові набори 27 інвалідам і вдові Великої 
Вітчизняної війни  

9. Участь у благоустрою та озелененні районного стадіону 
«Колос» 

10. Організував розчистку чагарників  , впорядкування 

садків та посіву медоносних культур для пасічників   

11. Взяв участь у наданні допомоги Оршанському 
навчальному Центру підготовки молодших спеціалістів 
Державної прикордонної служби 

12. Взяв участь у святкуванні Дня прикордонника в 
Черкаській обласній філармонії 

13. 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 ). 

14. Передав  подарунки до полового відділення 
Катеринопільської ЦРЛ для 3 новонароджених 
немовлят . 

15. Надіслано вітання з нагоди відкриття пришкільного 
табору Катеринопільської ЗОШ №1 та закуплено 
морозиво для його відвідувачів. 

16. Надано допомогу пришкільним таборам  

м’ясопродуктами 

17. Участь у проведення районного заходу до Дня 

медичного працівника. Вручений сертифікат на суму 

5000 гривень для ремонту і облаштування кабінету 

довіри для віл-інфікованих хворих. 

18. Участь у святкуванні Дня села в  Мокрій  Калигірці . 

Подаровано медичний саквояж з медикаментами для 
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швидкої допомоги Мокрокалигірської амбулаторії 

19. Участь у святкуванні Дня молоді в смт Катеринопіль. 

Закуплено солодощі, печиво , напої для діток, що взяли 

участь у заходах. 

20. Участь у  відкритті спортивного і дитячого майданчиків 

в с. Суха Калигірка. Подаровано футбольну форму 

сільській команді. 

21. Участь у святкування Дня молоді в с.Пальчик та в 

проведенні футбольного турніру. Подаровано 

футбольну форму сільській команді. 

22. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

поліпшення матеріальної бази навчальних закладів сіл 

Лисичої Балки, Петраківки, Розсохуватки, Гончарихи на 

суму 14 тис.грн 

23. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

поліпшення матеріальної бази фельдшерських пунктів  

сіл Лисичої Балки, Новоселиці, Петраківки, Потоків, 

Гончарихи на суму 12 тис.грн 

24. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

поліпшення матеріальної бази сільських Будинків 

культури  сіл  Лисичої Балки, Стійкового , Гончарихи ,  

на суму 7 тис.грн 

25. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

придбання мотокоси для с.Пальчик  на суму 3 тис.грн 

26. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

ямковий ремонт доріг с Новоселиця та смт 

Катеринопіль  на суму 14 тис.грн 

27. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

озеленення сіл Шостакового, Лисичої Балки, Мокрої 

Калигірки, Ярошівки , Новоселиці, Розсохуватки на 

суму 35 тис.грн 

28. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

ліквідацію стихійного сміттєзвалища та озеленення смт 

Катеринопіль  на суму 15 тис.грн 

29. Взяв участь у відкритті дитячого садка с.Єлизаветка. 
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Подарував іграшки. 

30. Взяв участь у святкуванні  Івана Купала в с.Шостакове 

та с.Ямпіль 

31. Взяв участь у святкуванні Дня села Ярошівка. 

Подаровано футбольну форму. 

32. Взяв участь у районних заходах з нагоди святкування 

25 річниці  Незалежності України . 

33. Взяв участь у святкуванні Дня селища Катеринопіль. 

Надав благодійну  допомогу для придбання подарунків. 

34. Організував представників ВО «Черкащани» для участі  

в заходах шкіл району з нагоди початку  нового 

навчального року. Кожній школі вручено подарунки.  

35. Взяв участь у проведенні районних змагань 

«Найспортивніше село». Вручено нагородні 

сертифікати переможцям змагань. 

36. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

поліпшення матеріальних баз  фельдшерських пунктів 

та амбулаторій сіл Новоселиця, Луківка, Петраківка, 

Гончариха , Бродецьке, Гуляйполе, Розсохуватка, 

Шостакове, Радчихи на суму 20 тис.грн 

37. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

заміну вікон на енергозберігаючі пологового відділення 

Катеринопільської ЦРЛ на суму 10 тис.грн 

38. Сприяв у виділенні субвенції з обласного бюджету на 

придбання мотокоси для Катеринопільської селищної 

ради на суму 20 тис.грн 

39. Взяв участь у святкуванні Дня села Суха Калигірка, 

Лисича Балка, Єлизаветка, Потоки, Кайтанівка, 

Стійкове, Ступичне . Вручено подарунки. 

40. Взяв участь у футбольному турнірі с.Новоселиця. 

41. Взяв участь у виїзному семінарі голови Черкаської 

обласної ради у смт Катеринопіль 

42. Надав благодійну допомогу на ремонт Свято-

Михайлівської церкви смт Катеринопіль 

43. Надав благодійну допомогу для виступу Київського 
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академічного вокально-хореографічного ансамблю 

«Україночка» в смт Єрки 

44. Надав спонсорську допомогу фольклорному  ансамблю 

«Любисток» с.Кайтанівка  для виступу в м Києві 

45. Надав благодійну допомогу на благочинний церковний 

обід для Свято-Михайлівської церкви  

46. Взяв участь у районних заходах щодо святкування Дня 

працівників сільського господарства. 

47. Взяв участь у відзначені Дня людей похилого віку та 

інвалідів. Вручено подарунки. 

48. Допоміг організувати поїздку хоровому колективу 

"ВЕЛИКА РОДИНА" (смт.Єрки смт.Катеринопіль) для 

запису на студії Фольк Мюзік в Новорічному концерті 

49. Організував вітання з врученням подарунків для 

вихованців дошкільних закладів сіл району  та 

Катеринопільського реабілітаційного центру з нагоди 

свята Святого Миколая. 

50. Взяв участь у відзначенні учнів Катеринопільської 

музичної школи за участь  у другому Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі BUKOVEL-CHABAN-FEST 2016 в 

м. Яремче . Вручено подарунки. 

51. Участь у заходах по  введенню  в експлуатацію очисної 

споруди та новітнього  каналізаційного  колектора на 

околиці с. Шостакового 

52. Організував роботу електромонтерів щодо 

встановлення енергозберігаючих ламп для вуличного 

освітлення смт Катеринопіль та оплатив їх послуги . 

53. Взяв участь у організації новорічних заходів щодо 

підготовки та відкриття святкової дискотеки в 

Катеринопільському районному Будинку культури. 

54. Брав участь у роботах сесій районної ради, селищних та           

            сільських рад, загальних зборах громадян сіл   

            Катеринопільського району. 
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