
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за сім місяців 2016 року 

  

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 
Стан  виконання Дата виконання 

Здійснення прийому громадян 

(кількість прийомів, дати, 

питання) 

Громадська приймальня працює за адресою: смт 

Чорнобай,  вул. Черкаська, 1а 

За звітний період мною здійснено 7 прийомів 

громадян (12.01.2016р, 09.03.2016р., 05.04.2016р., 

10.05.2016р, 07.06.2016р., 05.07.2016р.).  

Основна тематика звернень: надання допомоги на 

лікування, питання нарахування пенсій, земельні 

питання, колективні звернення щодо ремонту школи 

та водогону. 

Виконано 1-е півріччя 2016 року 

Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість, тематика, кому 

направлено) 

Участь у підготовці депутатського запиту до обласної ради  

щодо рейдерських захоплень підприємств на 

Чорнобаївщині. Депутатське звернення до обласної ради і 

ОДА щодо допомоги у підготовці проведення 

Всеукраїнського свята богатирської сили ім.І.Піддубного. 

Підготовка звернень до Чорнобаївської районної ради 

щодо упорядкування маршрутів автобусного сполучення, 

Виконано 1-е півріччя 2016 року 

Лихошерст Сергій Васильович 

директор СТОВ «Маяк», Чорнобаївський район 

 

Член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 



ремонту доріг, питання перевезення пільгових категорій 

населення. 

Участь в засіданні фракції 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

Взяв участь у 6 засіданнях фракції  1-е півріччя 2016 року 

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на засіданнях) 

Взяв участь у 4-х засіданнях постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 
  

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика) 

Виступав на 5-й сесії обласної ради зі зверненням щодо 

допомоги у підготовці проведення Всеукраїнського свята 

богатирської сили ім.І.Піддубного. 

 03.06.2016 року 

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Крім індивідуальних зустрічей з виборцями під час 

прийомів, брав участь у сходках сіл Чорнобаївського 

району 

  

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

Підготовка Стратегії розвитку Чорнобаївського району до 

2020 року 

Розробка Порядку забезпечення автобусного перевезення 

пільгових категорій жителів Чорнобаївського району 

Участь у розробці Програми соціально-економічного 

розвитку Чорнобаївського району на 2016 рік 

Ухвалено на сесії 

районної ради 

 

 

Ухвалено на сесії 

районної ради 

29.12.2015 року 

 

 

 

31.03.2016 року 

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

Працюють три помічники-консультанти, які допомагають в 

організації приймів громадян, підготовці зустрічей і 

документів 

  

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах  (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

Депутатська діяльність висвітлена в 28 номерах газети 

«Родина і світ», обласній газеті «Черкаський край», 

розміщені привітання в газетах «Світлий шлях», «Наше 

слово», виступ на радіо, публікації про депутатську 

діяльність на сайті ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та на сторінці у 

мережі Фейсбук. 

  

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

Залучені кошти з обласного бюджету на ремонт школи в 

с.Кліщинці, ремонт дороги в с.Лящівка, на озеленення та 

реконструкцію каналізації в с.Вереміївка, на 

транспортування  та  складування  побутових  відходів в  

с.Жовнине.  

200 тис. грн. залучено на ремонт дороги Чорнобай – 

с.Бурімка, 11 тис.грн – на підтримку молодих футболістів, 

10 тис.грн – обдарованим дітям, 30 тис.грн – на проведення 

спортивних змагань, 10 тис.грн – на лікування громадян. 

  

 

1-півріччя 2016 року 



Участь депутата у різних заходах 

(свята, круглі столи, спортивні 

заходи тощо) 

Участь на сходках сіл, випускних вечорах та останніх 

дзвониках, участь у вшануванні ветеранів праці та 

учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 

Участь у організації спортивних змагань на честь Івана 

Дошкаря та Олександра Слинька. 

 1-півріччя 2016 року 

 


