
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за 2019 року 
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Напрямки діяльності депутата Жителям Катеринопільщини  увагу, повагу і підтримку 

Здійснення прийому громадян  

       

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення, захисту їх прав та законних 

інтересів мною організовано прийом громадян.  

Моя Громадська приймальня депутата обласної ради працює за адресою: 

 м. Катеринопіль, вул. Дружби,43 , kovalenco.kater@gmail.com  

 

Також мною організовано прийом громадян  моїми громадськими помічниками кожної середи 

місяця в приміщенні Катеринопільської районної ради.  

Проводжу прийом громадян за основним  місцем роботи та на виїздах у населених пунктах 

району. Протягом звітного періоду прийняв понад 500 осіб.  

Питання, за якими звертались жителі Катернинопільщини, стосувалися  отримання матеріальної 

допомоги, децентралізації органів місцевого самоврядування, розрахунків за земельні паї, 

Коваленка  Олександра Анатолійовича 

голови фермерського господарства  «Агро-Вікторія Катеринопіль», 

заслуженого працівника сільського господарства України,  

заступника голови постійної  комісії з питань комунальної власності, 

підприємництва та регуляторної політики  

голови депутатської фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ» 

 

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 
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отримання коштів на лікування, надання допомоги в ДНЗ  та щколи,  модернізації  житлово-

комунальних господарств, стану доріг,  допомоги в ремонті сільськіх шкіл та ФПів, підтримки 

аматорських фольклорних колективів, проведення дитячих та культорно-розважальних заходів в 

районі  і багато інших. 

Вважаю за основу своєї депутатської діяльності не тільки – спілкування з людьми, прийом 

громадян за місцем проживання у селах району, а і звітувати та інформувати перед людьми про 

проведену мною, та командою ЧЕРКАЩАН роботу 

 

Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад, рад 

ОТГ (кількість та  тематика 

звернень) 

 За результатами звернень громадян, разом із моїми помічниками, написано  

5  депутатських звернень та запитів, зокрема: 

щодо  спів фінансування  впровадження  медичної реформи  в  Катеринопільському районі  та 

поліпшення  матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я первинного та вторинного 

рівнів; 

щодо вирішення питання щодо встановлення твердополивних котлів в Вікнинському, 

Петраківському та Шостаківському НВК; 

щодо зміцнення матеріальних баз шкіл і дитячих садочків району;  

про включення переліку об'єктів до  обласної   програми   щодо фінансування  ремонту доріг 

про виділення коштів на ремонт мостів в с.Шостакове і с.Ямпіль, тощо 

 

Участь в засіданні сесій обласної 

(місцевої) ради, фракції та 

постійної комісії (кількість 

засідань, у яких депутат брав 

участь) 

Протягом 2019 року взяв участь  у роботі 11 засідань 6 сесій  обласної ради, у роботі засідань 

фракції  та  засідань постійної  комісії з питань комунальної власності, підприємництва та 

регуляторної політики.  

 

 

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця, організація і участь в прес 

– конференції до сесії, у перерві 

сесії або  після неї 

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. Також беру участь у  

загальних зборах громадян сіл району. 

 

Зустрічі з виборцями 

(інформувати виборців про 

роботу обласної, місцевих рад, 

рад ОТГ та їх органів, про 

виконання планів і програм 

економічного і соціального 

розвитку, інших місцевих 

програм, місцевого бюджету, 

рішень ради і доручень виборців) 

 З моєї ініціативи та  організаційних заходів  проведено декілька Круглих столів з обговорення 

актуальних питань країни та  області, району. Також   проводжу зустрічі з виборцями під час 

яких інформую  про роботу  обласної, місцевих рад, рад 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 

Підготовка та сприяння 

впровадженню  проектів та 

програм різних напрямків 

життєдіяльності громади 

(державні, обласні, районні 

програми, бюджети розвитку 

ОТГ тощо) 

Підготовлено та подано пропозиції по  проектах  до  обласних ,районних програм  по їх 

фінансуванню за рахунок галузевих програм у 2019 році. 

 

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

 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. 

 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

          
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. Також було 

опубліковано на сторінках районних газет звіт про свою депутатську роботу за 2018 рік.  

 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

 

Як депутат обласної ради і голова фермерського господарства є членом  Громадської ради 

підприємців Черкащини, відстоюю 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.  

Сприяв виділенню коштів із обласного бюджету:  

1. На поліпшення матеріальної бази фельдшерського пункту с.Гончариха та 

с.Новоукраїнка Катеринопільського районного центру первинної медико-санітарної 

допомоги в сумі 15 тис.грн. 

2. На придбання спортивних тренажерів для Лисичобалківського НВК "Дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів"в сумі 10 тис.грн. 

3. На придбання твердопаливного котла у Шостаківський навчально-виховний комплекс 



"Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" в сумі 50 тис.грн. 

4. На придбання дверей у комунальний заклад "Катеринопільський навчально - виховний 

комплекс №2  "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"  в 

сумі 20 тис.грн. 

5. На придбання ноутбука та  фліпчарта у комунальний заклад "Катеринопільський 

навчально - виховний комплекс №2" Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" в сумі 10 тис.грн. 

6. На придбання ноутбука у Катеринопільський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості Катерино-пільського району в сумі 10 тис.грн. 

7. На поточний ремонт фасаду приміщення Катеринопільського ліцею в сумі 10 тис.грн. 

8. На придбання меблів та  матеріалів для проведення поточного ремонту кабінету 

призовника Катеринопільської ЦРЛ Катеринопільського району Черкаської області в 

сумі 25 тис.грн. 

9. На придбання засобів  відео нагляду  с.Розсохуватка в сумі 20 тис.грн. 

10. На придбання для Катеринопільського РБК та вокально-інструментального ансамблю 

"Тікич" двох радіо мікрофонів, кобзи, жіночого взуттям та чоловічих вишиванок на суму 

30 тис.грн. 

11. На будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ярошівка  в сумі 

633,2 тис.грн. 

12. На придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування та складування побутових відходів (сміттєвоза) в сумі 700 тис.грн. 

13. На ремонт автомобільних  доріг місцевого значення Катеринопільського району. 

14. На ремонт доріг комунальної власності  по вулицях Залізнична, Базарна, Набережна, 

Дружби, Героїв Небесної сотні, Озірної в смт Катеринопіль на суму 1374 тис.грн.  

15. На ремонт мосту в с.Шостакове в сумі 1657 тис.грн. 

16. На ремонт мосту через річку Велика Вись між населеними пунктами Ямпіль 

Катеринопільського району Черкаської області та Кальниболото Новоархангельського 

району Кіровоградської області в сумі 1651 тис.грн. 

17. Сприяв у виділенню із обласного бюджету коштів для придбання шкільного автобуса 

для Єрківської школи на суму 925 тис.грн  

18. Надав громадянам матеріальної допомоги на лікування понад 50 тис.грн. 

Участь депутата у різних 

заходах(свята, круглі столи, 

семінари, спортивні заходи 

тощо) 

      Як депутат обласної ради постійно беру  участь у заходах державного, обласного і місцевого  

рівня, зокрема: 

19. Залучав снігоприбиральну техніку ФГ «Агро-Вікторія Катеринопіль» на очищення доріг 

та до ліквідації надзвичайної ситуації в смт Катеринопіль.  

20. Надав кошти на проведення Різдвяних  свят сіл району. 

21. Забезпечив проведення зимового турніру з волейболу серед змішаних команд 

 смт Катеринопіль та Єрки, сіл Пальчик, Мокра Калигірка, Вікнине, Петраківка. 



22. Взяв участь у створенні Молодіжної спілки «Молоді ЧЕРКАЩАНИ» в 

Катеринопільському районі. 

23. Провів зустріч по обговоренню реалізації реформи децентралізації  з активами 17сіл 

району. 

24. Придбали подарунки для нагородження учасників районного фольклорного свята «Зиму 

проводжаємо, весну зустрічаємо»,приурочене святу Масляної. 

25. Організував вітання з врученням подарунків і квітів жіночим колективам 

Катеринопільського району до свята 8 березня та профінансував концерт заслужених 

артистів України братів Василя та Андрія Томіленків і самодіяльних колективів у 

районі. 

26. Забезпечив участь волейбольної команди Катеринопільського району  у змаганнях в с. 

Кочубіївка Уманського району.  

27. Привітав з ювілеєми жителів району – Нагурну П.П. з 100-річчям, Павловську Л.І. і 

Байдаченка В.П з 90-річчям. 

28. Придбав 100 квитків на концерт народного артиста України Павла Дворського для 

працівників і пенсіонерів сільського господарства району та членів жіночого клубу 

"Горлиця".  

29. Виступив спонсором на районному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежників. 

30. Забезпечив участь волейбольної команди Катеринопільського району  у фінальних 

обласних змаганнях серед депутатів та держслужбовців Черкащини, що проходили в 

с.Кочубіївка Уманського району. 

31. Організував вітання з Паскою громади Катеринопільщини та  вихованців денного 

відділення  територіального центру Катеринопільського району з надання соціальних 

послуг дітям з інвалідністю. 

32. Надав благодійну допомогу на пошиття сценічних костюмів для учнів Пальчиківського 

НВК. 

33. Взяв участь у установчих зборах Молодіжної спілки Катеринопільської РО ВО 

«ЧЕРКАЩАНИ».  

34. Надав благодійні кошти на проведення відкритого турніру із шашок і шахів 

організованого Катеринопільською РО ВО «ЧЕРКАЩАНИ». 

35. Надав кошти на ремонт актового залу та відділення інтенсивної терапії 

Катеринопільської ЦРЛ. 

36. Надав благодійну допомогу на проведення змагання з настільного тенісу серед дорослих 

ініційованого Молодіжною спілкою Катеринопільської РО ВО "ЧЕРКАЩАНИ", що 

проходив в Катеринопільському НВК №1. 

37. Надав кошти на проведення інтернету в Катеринопільський НВК №2. 

38. Взяв участь у організації та фінансуванні робіт по відновленню вуличного освітлення 



смт Катеринопіль, під час якого встановлено 150 світлодіодних ламп. 

39. Надав благодійну допомогу на проведення районних заходів з нагоди Дня захисту дітей. 

40. Долучився до організації екскурсій до Умані, Моринців, Черкас, Легедзина, Корсунь-

Шевченківського і Жашкова дітей із пришкільних таборів шкіл району.  

41. Взяв участь у  організації свята до Дня медичних працівників Катеринопільщини.  

42. Надав кошти на проведення фольклорного огляду «Барви нашого краю». 

43. Взяв участь у заходах з нагоди випуску учнів із шкіл Катеринополя і Вікниного. 

44. Долучився до проведення ямкового ремонту на відрізку проїжджої частини по вулиці 

Черкаській від магазину «Абсолюту» до Катеринопільського РЕМу та на автомобільній 

дорозі у напрямкунті доріг Тального поблизу Новоселиці і Розсоховатки. 

45. Надав допомогу в організації свята Купала в Шостакове, Гуляйполе , Кайтанівка, Єрки, 

Радчиха, Лисича Балка, Вербовець, Петраківка, Ярошівка. 

46. Взяв участь у облаштуванні в’їздної стели  смт Катеринополя та вніс кошти на її 

виготовлення. 

47. Взяв участь та надав допомогу у встановленні двох дитячих майданчиків у смт 

Катеринопіль та одного в с.Ярошівка 

48. Надав  благодійну допомогу на організацію роботи пришкільного англомовного табору 

«GoCamp» у Шостаківському НВК. 

49. Забезпечив участь групи «Театр світла»  у фестивалі «Крутий заміс». 

50. Привітав із професійним святом  колектив Катеринопільського відділення ветеринарної 

медицини та подарував для потреб відділення  кольоровий принтер.  

51. Забезпечив участь Кайтанівського аматорського колективу «Любисток» у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Українська пісня єднає нас», що проходив у 

Маріуполі. 

52. Забезпечив участь вокального гурту ветеранів «Оберіг» із Катеринопільського будинку 

культури у обласних заходах з нагоди  відзначення Дня партизанської слави.  

53. Взяв участь у святкуванні Всеукраїнського Дня дошкілля у двох  дошкільних 

навчальних закладах смт Катеринопіль- ДНЗ “Казка” та ЦРД «Сонечко» та подарив для 

потреб закладів  пилососи. 

54. Взяв участь  у районних заходах  щодо відзначення Дня усиновлення та закупив 

солодощі для пригощання діток і їх батьків із прийомних сімей. 

55. Організував презентацію проектів та надав матеріальну допомогу 20 командам-

учасницям на реалізацію проєктів в рамках акції «Зробимо Катеринопільщину кращою» 

56. Привітав Вербовецький НВК "ДНЗ - ЗОШ І-ІІ ступенів" з 90-річним ювілеєм та 

подарував для потреб закладу пральну машину. 

57. Взяв участь у організації  привітання  працівників освіти із Днем вчителя. 

58. Брав участь у організації та проведенні акції «Зробимо Катеринопільщину кращою». 

59. Надав благодійну допомогу на організацію ювілейного концерту 



з нагоди 50-річчя Катеринопільської дитячої музичної школи. 

60. Надав благодійну допомогу делегації Катеринопільського району в організації столу 

достатку на  кулінарному фестивалі «Козацький куліш-2019» , що проходив в  Чигирині. 

61. Організував та профінансував встановлення зупинки для шкільного автобуса на вул. 

Вячеслава Чорновола смт Катеринополя.  

62. Надав благодійну допомогу на проведення робіт по чищенню громадської криниці  на 

вул. Вільного козацтва в смт Катеринопіль 

63. Надав благодійну допомогу на святкування  Днів сіл Ступичного, Лисичої Балки, 

Ярошівки, Стійкового 

64. До Дня людей похилого віку організував для підопічних Новоселицького стаціонарного 

відділення  виступ аматорського колективу «Любисток та подарував для потреб 

відділення електром’ясорубку. 

65. До Дня людей з інвалідністю відвідав  Катеринопільське денне відділення 

територіального центру з надання соціальних послуг та подарував для потреб 

вихованців кулер для роздачі питної води. 

66. Організував та спонсорував проведення волейбольного турніру ВО «ЧЕРКАЩАНИ» на 

базі Вікнинського НВК. 

67. З нагоди свята Святого Миколая відвідав вихованців дитячого садка Шостаківського 

НВК, денного відділення територіального центру Катеринопільського району з надання 

соціальних послуг та підопічних Мокрокалигірського будинку-інтернат. Вручив їм 

солодощі та мед. 

68. Придбав та вручив  новорічні подарунки для вихованців Шостаківського НВК. 

69. Надав благодійну допомогу на проведення інтернету в Пальчиківський НВК.  

70. Забезпечив участь команди Катеринопільського району  в чемпіонаті з настільного 

тенісу серед ветеранів, що проходив в м.Сміла. 

71. Надав благодійну допомогу поліклінічному відділенні Катеринопільської ЦРЛ на 

підключення новорічної гірлянди. 

72. Щомісячно фінансово підтримував роботу поштового відділення с.Шостакове. 

73. Провів підписку періодичних видань для безкоштовного розповсюдження серед  

громадян району. 

 

 

                                                 

Депутат Черкаської обласної ради                                                                                            О.А.Коваленко 


