Коваленко Олександр Анатолійович
Директор фермерського господарства
«Агро-Вікторія Катеринопіль»,
заслужений працівник сільського господарства України
Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО
«ЧЕРКАЩАНИ» за 2017 рік
Коваленко Олександр Анатолійович – обраний депутатом
Черкаської обласної ради VII-го скликання у багатомандатному
виборчому окрузі, член депутатської фракції Політичної партії Всеукраїнське об’єднання
"ЧЕРКАЩАНИ", заступник голови постійної комісії з питань комунальної
власності ,
підприємництва та регуляторної політики.
Моя діяльність як депутата Черкаської обласної ради спрямована на захист інтересів
громади, виконання доручень виборців у межах депутатських повноважень, наданих
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
1.
Здійснення прийому громадян. Підготовка депутатських запитів і
депутатських звернень до обласної ради:
З метою реалізації конституційного права громадян на звернення, захисту їх прав та
законних інтересів мною організовано прийом громадян кожної середи місяця в
приміщенні Катеринопільської районної ради. Протягом року прийняв понад 500 осіб.
За результатами звернень громадян за рік роботи, разом із моїми помічниками,
написано понад 60 депутатських звернень та запитів, зокрема:
- «До Голови Верховної Ради України Парубія А.В. та Прем'єр-міністра України
Гройсмана
В.Б
щодо
державної
підтримки
фермерських
господарств,
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та сімейних ферм»;
- «Про віднесення міста Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району
Черкаської області до категорії міст обласного значення»;
- «Про включення переліку заходів до обласних програм на 2018 рік»;
- «Щодо покращення екологічного стану навколишнього природного середовища в
Черкаській
області та знешкодження відходів пестицидів і агрохімікатів у
Катеринопільському районі» тощо.
2.
Організація роботи помічників депутата:
Організована робота трьох офіційних помічників-консультантів, які працюють на
громадських засадах: Качуровський Ігор Борисович, Онуфрієнко Михайло Васильович,
Бабушко Ніна Миколаївна. Вони проводять прийом громадян і працюють за різними
напрямками життєдіяльності громад: надають консультації, роз’яснення, сприяють у
вирішенні соціальних питань, надання фінансової та матеріальної допомоги, беруть участь
у заходах і зустрічах із виборцями.
3.
Участь у засіданні сесій обласної ради, фракції та постійної комісії:
За майже рік роботи взяв участь у роботі 8-ми сесій обласної ради, у роботі 18-ти
засідань фракції та 8-ми засідань постійної комісії з питань комунальної власності,

підприємництва та регуляторної політики. Неодноразово виступав із трибуни на сесіях
обласної ради, зокрема: з питань
реформування сільськогосподарського
землекористування, екологічного стану навколишнього природного середовища в
Черкаській області, державної підтримки фермерських господарств, віднесення міста
Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області до
категорії міст обласного значення та соціально – економічного розвитку області.
З метою вивчення громадської думки , обговорення та якнайшвидшого вирішення
проблемних питань, врахування пропозицій та зауважень громадян беру активну участь у
засіданнях Катеринопільської районної ради та сільських, селищних сесіях району. По
можливості відвідую загальні збори громадян сіл району.
4.
Міжсесійна діяльність депутата (круглі столи і прес – конференції).
Робота депутата зі ЗМІ:
З моєї ініціативи та організаційних заходів проведено декілька Круглих столів з
обговорення актуальних питань країни та
області, зокрема: реформування
сільськогосподарського землекористування та системи оподаткування в аграрній галузі,
реалізації реформи децентралізації і щодо ситуації в зоні військового конфлікту на Сході
України, з обговорення та прийняття програми розвитку фізичної культури і спорту у
Катеринопільському районі.
Системно, разом з іншими депутатами, проводимо прес-конференції з питань роботи
обласної та місцевих рад, щодо використання бюджетних коштів, актуальних проблем у
галузях освіти та медицини.
Протягом року неодноразово брав участь і виступав у прямому ефірі на телеканалі «
Рось», зокрема у програмі « Країна, яка нам потрібна».
Співпрацюю з районною газетою «Катеринопільський вісник», місцевою газетою
«Містечко над Тікичем» та обласними «Черкаський край»,«7 днів», «Вечірні Черкаси».
Вітання зі святами та всі заходи , в яких беру участь, висвітлені в газетах
«Катеринопільський вісник» та «Містечко над Тікичем» . Моя депутатська діяльність
постійно висвітлюється на сайті ВО «ЧЕРКАЩАНИ», «Фейсбук» та на власній сторінці на
сайті обласної ради.
5.
Громадська робота депутата (Громадська рада підприємців, Конкурсна
комісія по відбору проектів на участь ДФРР):
Як депутат обласної ради і директор фермерського господарства є членом
Громадської ради підприємців Черкащини, відстою інтереси малого та середнього бізнесу,
беру участь у розробці заходів щодо економічної стабільності області. Також беру участь у
засіданнях комісії з питання конкурсного відбору проектів соціально – економічного
напрямку з фінансування ДФРР. У цьому році, у тому числі і за мого сприяння, у
Черкаську область залучено 82 млн грн для вирішення проблем громади Черкащини в
різних галузях життєдіяльності : будівництво водогонів, відбудова обласного драмтеатру,
оновлення матеріально - технічної бази шкіл, садочків і лікарень тощо. Сприяв у виділенні
коштів у сумі 1,015 млн грн із обласного Фонду регіонального розвитку на будівництво
водопроводу в селі Шостаковому.
6.
Залучення коштів з різних фінансових джерел (депутатських коштів,
благодійної допомоги, коштів з обласного та місцевих бюджетів, коштів ДФРР) на
вирішення проблем громади:
Активно сприяю вирішенню проблемних питань своїх виборців: соціальному захисту,
медичному
забезпеченню,
земельним
питанням,
поліпшенню
матеріального
становища,покращенню соціальної інфраструктури району шляхом спільної підготовки,
разом із громадами, пропозицій до державних, обласних, районних програм, а також
залучення інвестиційних ресурсів. Наприклад, завдяки коштам з БФ «Урожай – громаді»
облаштовано спортивні та ігрові майданчики, придбано контейнери для сортування

сміття, облаштовано громадські криниці, видано книжки про історію села і навіть
запроваджено сільське радіомовлення тощо. Завдяки залученню коштів з обласного
бюджету по програмі охорони навколишнього природного середовища проведено
реконструкцію каналізаційних мереж та споруд на них у містах Христинівка, Жашків,
Звенигородка, смт Катеринопіль, а також у смт Катеринопіль реконструкція очисних
споруд, у рамках програми соціально – економічного розвитку Черкащини сприяв
виділенню коштів для зміцнення матеріальної бази фельдшерського пункту с.
Розсохуватка, поліпшення матеріальної бази відділення стаціонарного догляду одиноких
громадян у с. Новоселиця, поточного ремонту та поліпшення матеріальної бази Будинків
культури сіл Бродецького, Петраківки, Потоків та Пальчика, придбання проводу для
вуличного освітлення у с.Стійкове тощо. Також мною залучено з обласного бюджету
субвенції на поліпшення матеріальної бази фельдшерських пунктів сіл Лисичої Балки,
Новоселиці, Луківки, Петраківки, Бродецького, Гуляйполя, Розсохуватки, Шостакового,
Радчихи, Потоків, Гончарихи на суму
34 тис. грн та на заміну вікон пологового
відділення Катеринопільської центральної районної лікарні на суму 10 тис. грн..
Мною налагоджено тісний зв’язок із головами та депутатами сільських рад.
Регулярно переймаюсь роботою фельдшерських пунктів, амбулаторій , шкіл та
дитячих садочків району, вивчаю їх проблеми, надаю посильну допомогу. Станом на
грудень 2017 року з особистого та депутатського фонду надано матеріальної допомоги на
лікування 38 громадянам на суму понад 300 тис. грн.
Сприяв наданню благодійної допомоги та надавав особисто допомогу школам
та садочкам району для покращення їх технічного стану та оновлення матеріальнотехнічної бази, залучивши на ці цілі близько мільйона гривень:
- Надав благодійну допомогу фольклорному колективу «Любисток» с.Кайтанівка для
поїздки до Києва для виступу на ювілейному концерті, присвяченому 50-річчю заснування
радіостанції «Колос».
- Сприяв відновленню проведення дискотек у Катеринопільському РБК та надавав
кошти на проведення культурно-розважальних заходів до Новорічних та Різдвяних свят.
- Сприяв облаштуванню тренажерного залу в Катеринопільському РБК та ремонту
Катеринопільського краєзнавчого музею.
- Організував поїздку волонтерів Катеринопільщини на Схід України, які доставили
продукти харчування та необхідне спорядження (бронежилети, рукавиці, теплий одяг,
взуття) для учасників АТО .
- Взяв участь у святкових заходах по відзначенню Міжнародного жіночого дня в смт
Катеринопіль, селах: Кайтанівці, Ярошівці, Пальчику, Петраківці та організував виступ
Кайтанівського фольклорного колективу «Любисток» перед
жителями
села
Шостакового. Надав кошти для проведення святкового концерту в с.Лисича Балка.
7.
Участь депутата в різних заходах (свята, круглі столи, семінари,
спортивні заходи тощо):
Як депутат обласної ради постійно беру участь у заходах державного, обласного і
місцевого рівня, зокрема:
- Взяв участь у районних заходах з відзначення Шевченківських днів та 100-річчя
Української революції 1917-21рр. Вручив призи, подарунки та грамотами від ВО
«ЧЕРКАЩАНИ» переможцям конкурсу художнього читання .
- Надав кошти на проведення двох футбольних турнірів для дітей на стадіоні
«Шахтар» у м. Ватутіне.
- Надав кошти на проведення футбольного турніру серед ФК Катеринопіль, ФК
Тальне, ФК Вентура (Новомиргород) з Кіровоградщини та «Наша Ряба» (КатеринопільЯрошівка об’єднана), присвяченому пам`яті загиблих учасників АТО та ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та провів церемонію нагородження переможців
турніру .

- Узяв участь у проведенні волейбольного турніру, в якому змагалися 6 команд із
Катеринопільщини: команда «ЧЕРКАЩАН», «Освіта» (Катеринопіль), збірні смт Єрок, сіл
Петраківки, Розсохуватки та Пальчика та надав кошти на його проведення.
- Вручив музичне обладнання районному Будинку культури для проведення дискотек.
- Провів зустріч із медичними працівниками Мокрокалигірського центру надання
первинної медико-санітарної допомоги та передав колективу полімерну лампу для
стоматологічного кабінету та інгалятор.
- Ініціював та спонсорував заходи з благоустрою Студінського і Куликівського
кладовищ у смт Катеринопіль та сільських кладовищ майже в кожному населеному
пункті Катеринопільського району.
- Надав кошти на проведення районних змагань «Козацькі мандри», які проходили за
участю команд із шкіл Катеринопільського району в с.Ярошівка.
- Взяв участь у відкритті літнього кінотеатру Катеринопільської школи №1 та надав
кошти в сумі 10 тисяч гривень для придбання звукових колонок .
Брав активну участь в організації та проведенні фестивалю «ТракторФест-2017».
- Взяв участь у районних заходах до Дня медичного працівника. Надав кошти на
ремонт Катеринопільської ЦРЛ в сумі 48 тис.грн.
- Взяв участь у святкуванні Дня молоді у с.Пальчику та свята Трійці у с.Ярошівка.
Надав баранину і свинину для приготування шашликів для жителів цих сіл. Подарував для
жителів с.Ярошівка файєр-шоу від театру вогню «Сварожичі».
- Надав допомогу з ліквідації наслідків стихійного лиха в с.Ярошівка.
- Взяв участь у святкуванні Івана Купала в смт Катеринопіль, селищі Єрках та в
селах Петраківці, Гуляйполі, Шостаковому, Кайтанівці , Лисичій Балці. Подарунком свята
стало феєричне файєр-шоу від театру вогню «Сварожичі».
- Надав допомогу для благоустрою джерела "Ринва" в с.Залізнячка.
- Привітав з професійним святом поліцейських Катеринопільщини та подарував
принтер.
- Взяв участь у проведенні змагання «Найспортивніше село Катеринопільщини».
Привітавши переможців, вручив їм грошові сертифікати від ВО «ЧЕРКАЩАНИ».
8. Допомога в АТО:
Протягом року продовжував надавати допомогу учасникам АТО. Зокрема, закупив та
передав для військовослужбовців у зоні
АТО
20 пар валянків.
Напередодні Великодня організував виступ гурту «ZZZ» для військовослужбовців у зоні
АТО та передав продукти харчування. Сприяв наданню 10 тис.грн благодійної допомоги
районній спілці учасників АТО
Висловлюю щиру вдячність усім землякам за допомогу й підтримку в
моїй депутатській роботі, за сумлінну працю і віру в те, що спільними зусиллями
зможемо багато чого зробити на користь громад загалом і для кожного, хто потребує
нашої уваги і допомоги. Запевняю, що й надалі приділятиму
увагу вирішенню
проблем виборців і громад Катеринопільщини.

