
 

Виборчий округ 45 

 

Черкаський район,  

села:  Худяки, Сагунівка, 

Думанці,  

Чорнявка, Вергуни 
 

 
 

Звіт 

за I півріччя 2017 року 

депутата Черкаської обласної ради 

Омаргалієва Костянтина Сапартаєвича 



 
 

Депутат Черкаської обласної ради VIІ скликання у 

багатомандатному виборчому окрузі від ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

 

Керівник депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». 

 

Голова постійної комісії обласної ради з питань екології, 

використання природних ресурсів та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 

Місце роботи  -  Черкаська обласна державна адміністрація. 

 

Посада    - заступник голови Черкаської обласної державної 

адміністрації. 

 
 

 
 



  
 
 

Свою діяльність, як депутат Черкаської обласної ради, 

спрямовую на захист інтересів громадян, виконання доручень 

виборців   у    межах   депутатських   повноважень,  наданих 

Законом України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад».  

 

 Протягом   звітного   періоду   сприяю: 

 

  -  вирішенню важливих   питань    життєдіяльності    

виборців    округу; 

 

-  покращенню  соціальної   інфраструктури,  розвитку 

фізичної культури та спорту,  
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- соціальному   захисту  населення; 

- наданню допомоги 

         воїнам  АТО. 



 

У  своїй   передвиборчій   кампанії, 

зустрічаючись  із  громадянами,  

обіцяв  допомагати.  

 

А ставши депутатом, 

 виконую  свої  зобов’язання.  
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• 
  
  
 За звітний період, за моїми пропозиціями, з обласного бюджету 

були спрямовані кошти на загальну суму 100 000 грн. для соціально-

економічного розвитку територіальних громад округу, а саме: 

  

 - озеленення села Думанці Черкаського району – 20 000,00; 

  

 - капітальний ремонт приміщення Будинку культури с.Сагунівка                                                                             

Черкаського району – 20 000,00; 

  

 - придбання будівельних матеріалів для дошкільного навчального 

закладу "Яблунька" с.Худяки Черкаського району – 20 000,00; 

  

 - поточний ремонт мережі вуличного освітлення с.Чорнявка 

Черкаського району – 20 000,00; 

  

 - поліпшення матеріально-технічного оснащення дошкільного 

навчального закладу "Калинка" та придбання обладнання для потреб 

благоустрою с.Вергуни Черкаського району – 20 000,00. 

 

 
      

 

 
 



   

 

Як керівник фракції, брав участь у роботі 3 засідань 

президії  та 8 пленарних засіданнях сесій обласної ради. 

  Як голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології, використання  природних  ресурсів  та  ліквідації  

наслідків надзвичайних ситуацій провів 3 засідання 

комісії, на яких розглянуто 33 питання.  

  

Екологічний стан області потребує його покращення. 

Серед заходів щодо поліпшення стану довкілля,чинне 

місце займає розвиток загальної свідомості населення 

щодо збереження та доглядом за навколишнім 

середовищем .  
 
 

      

 

 
 



 

 

Для забезпечення екологічної безпеки мають бути 

створені необхідні умови для поліпшення стану 

довкілля за його компонентами: повітря, водні та 

земельні ресурси. 
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На   засіданнях   комісій  та   сесіях 

обласної  ради виступав з приводу 

обговорення актуальних питань, які є 

важливими для жителів нашого краю, 

спрямованих на підвищення соціально-

економічного   розвитку, зміцненню   

законності   в   галузі 

природокористування та підвищення 

рівня екологічної безпеки регіону. 
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До розгляду кожного питання підходимо 

виважено та принципово.  

 

 Рішення,   які   приймаємо, впливають на 

кожного жителя  області, оскільки   під   

контролем   комісії  перебуває природний  

ресурсний  потенціал Черкащини. 

 
      

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 З метою захисту інтересів виборців, протягом звітного 

періоду   були  проведені  особисті  прийоми громадян. 

  Постійно працює громадська приймальня, яка 

допомагає бути ближчим до проблем жителів виборчого 

округу. 

 Особистий прийом здійснюється за адресою сільських рад 

виборчого округу.  

  Найбільше  звернень  надійшло  з  проханням надати 

допомогу на вартісне лікування важкохворих. Усі вони були 

розглянуті, зібрано необхідні документи та виділено кошти.  

 Протягом  І півріччя 2017  року, з передбачених для 

депутатів обласної ради коштів, було надано матеріальну 

допомогу на лікування та вирішення соціально-побутових 

питань 4 громадянам Черкаської області, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 
  

 
  
  

 
      

 

 
 



 
 
 
 
 
 
  

Депутатська приймальня.  
 

м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб.144 

 контактний телефон :   (0472)  37-26-29  

 2, 4 четвер щомісяця  з  15.00  до  17.00   

 

Черкаський район 

Прийом виборців сіл Чорнявка та Думанці за адресою:  

с. Думанці, вул. Благовісна, 99,  

контактні тел. :Чорнявка (0472)34-64-74, (0472)34-64-73;  

Думанці  (0472)348-242   

1 субота щомісяця  з  10.00  до  12.00   

 

Прийом виборців сіл Худяки та Сагунівка за адресою: 

 с. Сагунівка, вул. Лесі Українки, 77/4, т/факс: (0472) 34-22-31; 

 тел. с. Худяки (0472) 34-94-47, 34-93-31;  

 3 субота  щомісяця з  10.00  до  12.00  

 

Прийом виборців с.Вергуни: 

 с.Вергуни, вул. Свято-Троїцька, 122/1,  т/факс: (0472) 341-233  

 1 субота щомісяця  з  13.00  до  14.00  
  
 

 
 

  
  

 
      

 

 
 



 
 
 
  
 
 

 Cпівпрацюю з волонтерськими  організаціями, які  

допомагають  учасникам   АТО. Відчуваючи свою 

відповідальність перед воїнами-земляками, які перебувають у 

зоні проведення бойових дій, неодноразово разом   з   

волонтерами,  громадами,  керівниками  сільсько-

господарських   підприємств  Черкащини проводили збір та 

закупівлю предметів особистої гігієни, білизни, теплого  одягу, 

продуктів харчування. 

 

Разом з представниками влади, громадськими організаціями, 

учасниками   АТО, беру  участь  в   обговоренні  питань 

пов’язаних з матеріальним забезпеченням військовослужбов-

ців і демобілізованих з метою їх подальшого оперативного 

вирішення. 

 

 
  
  

 
      

 

 
 



 
 
 
  

  
  
  

Будучи прихильником здорового способу життя, беру активну 

участь у міських та обласних спортивних заходах. Співпрацюю   

з   федераціями   та   дитячо -  юнацькими спортивними 

школами. Здобутки спортсменів області – це командний успіх, 

тому важливо, щоб кожен з нас, на своєму рівні, виконував 

належно свої завдання. 

  

 Не обділяю увагою спортивний рух Черкащини.  

 

Допомагаю з фінансуванням поїздок на змагання, у придбанні 

спортивної форми та інвентарю.  На цей час  вже сформовані 

пріоритетні напрямки роботи, тому переконаний, що ми 

зможемо не тільки утримати наші позиції, але й покращити. 

 Напередодні   різдвяних   та   новорічних   свят,  на 

прохання колективів мого округу, дітям з малозабезпечених 

родин було придбано святкові подарунки.  
    

  
 

  
  

 
      

 

 
 



З метою створення належних умов для гармонійного 

розвитку дітей, які виховуються в інтернатних закладах та 

закладах соціального захисту дітей, надаю шефську 

допомогу Михайлівській спеціалізованій школі-інтернату 

Черкаської обласної ради. 
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 Беру участь у загальних зборах сільських громад, долучаюсь 

до вирішення питань, піднятих громадянами на рівні керівництва 

району та області.   Це  питання :  

 - Забезпечення стабільної роботи транспортної 

інфраструктури (транспортного   сполучення);  

 - ремонту доріг;  

 - цивільного захисту населення (готовності сил та засобів до 

реагування на надзвичайні ситуації); 

 - збереження існуючої мережі дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку дітей;  

 -  створення умов для перспективного розвитку інноваційних 

шкіл Черкаської області; 

 - стану забезпечення населення якісною та безпечною для 

здоров`я   питною   водою.  

 

 Надаю фінансову допомогу для вирішення нагальних питань 

життєдіяльності сільських громад. 

 

 
  
 
 
  
  
 
      

 

 
 



Учасник заходів, які 

відбуваються 

не тільки на території мого 

виборчого округу, 

 а й в  Черкаській області.  

 І надалі буду відгукуватися на 

прохання та пропозиції жителів 

краю, захищати їх права та інтереси, 

а також приймати участь у 

впровадженні державної політики на 

місцевому рівні. 



 

Участь та активність на сесіях черкаської 

обласної ради  
 

Відвідування сесій черкаської обласної ради – 100 %. 
 

Кількість звернень – 8. 
 

Кількість звернень від «БПП»Солідарність» – 13. 
 

Виступ з трибуни – 3. 
 

Слово депутата з місця - 10 
 

    

Беру   активну   участь   у   сесійних    засіданнях                    

Черкаської   районної  ради  та  сільських  рад на своєму 

виборчому окрузі. Впевнений, що  кожен депутат 

повинен мати свою чітку позицію. Моя позиція – 

чесність, відкритість, прозорість, справедливість. 
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Розумію, що вирішення проблем - це нелегка справа. 

Впевнений, що конструктивна співпраця з головами та 

депутатами сільських та районних рад, депутатами Черкаської 

обласної ради, керівництвом  Черкаської обласної державної 

адміністрації, установами та організаціями Черкащини 

сприятимуть їх вирішенню. 
 

Депутат  Черкаської  обласної  ради                                                          Костянтин   Омаргалієв   

  
 


