Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за 2017 рік

Підгорний Анатолій Вікторович
Директор ПП «Тальне «Агрохім», Тальнівський район
Член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів
Керівник депутатської фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ» в обласній раді

Напрямки діяльності депутата

Здійснення прийому громадян
(кількість прийомів, дати,
питання)

Характеристика
Стан виконання
діяльності
Прийом громадян мною проводиться за адресою: Виконано
м.Тальне,. вул..Соборна,24.
За звітний період до мене звертались як окремі громадяни,
так і колективи.
Мною
виділено
матеріальну
допомогу
жителям
Тальнівського району на загальну суму 31500 грн.,
новорічні подарунки учням шкіл та вихованцям дитячих
садків округу, дітям учасників АТО, дітям пайовиків
ПП"Тальне"Агрохім". До міжнародного дня інвалідів
виділено кошти для проведення святкової програми для
дітей Тальнівської ОТГ, які потрапили в певні життєві
труднощі, закуплено призи для учасників Всеукраїнського
пісенного конкурсу «Мати рідна, ти моя молитво» на суму
10 тис.грн., вручено до Дня Перемоги продуктові набори
ветеранам на виборчому окрузі, вручено подарунки для
Кобринівського, Лісівського, Мошурівського шкільних
навчальних закладів під час останнього дзвоника, придбано

Дата виконання
Впродовж 2017 року

Підготовка депутатських запитів
і депутатських звернень до
обласної та місцевих рад
(кількість, тематика, кому
направлено)

іграшки для дошкільнят с.Заліського, співорганізатор
благодійної акції по збору коштів онкохворим дітям, що
проводилася у.Білашках та Мошурові на Тальнівщині.
Виділено кошти для проведення свята Івана Купала в
с.Мошурів, 20 тис.грн. для придбання форми футбольному
клубу «Тальне», за моїм фінансовим сприянням
проводились роботи по підготовці та проведенні літнього
табору дітям учасників АТО, завезено в усі 12 шкіл та
дошкільні навчальні заклади округу продуктові набори,
виділено 4 тис.грн.. Лащівському НВК I-II ст. д, виділено
кошти народному аматорському ансамблю української
пісні «Ордана» для участі в заключному концерті
переможців оглядів-конкурсів аматорських колективів
вокально-хорового жанру у м.Черкасах та колективу
«Поріччя» Гордашівського СБК для участі в огляді
аматорських колективів вокально-хорового жанру у
м.Городище. Впродовж зимового періоду забезпечував
прогортання вулиць від снігу в селах Гордашівка,
Кобринова Гребля, Мошурів, Романівка Тальнівського
району.
З обласного бюджету для Лісівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів придбано твердопаливний котел на
суму 161,6 тис.грн. та ноутбуки на суму 138,4 тис грн.
Надано 100 тис. грн. з депутатського фонду на придбання
спортивно –ігрового майданчика в с.Романівка.
Депутатські
звернення
до
головного
управління
Держгеокадастру у Черкаській області:
-щодо стану виділення земельних ділянок учасникам АТО;
-щодо поділу земельної ділянки, розташованої в
адмінмежах Мошурівської сільської ради Тальнівського
району;
-щодо обгрунтування встановлення розміру орендної плати
12% від нормативно-грошової оцінки землі жителям села
Поташ, які претендують на оренду вказаної земельної
ділянки і є пенсіонерами, або отримують незначну
заробітну плату. Згідно з умовами попереднього договору
орендна плата становила 3 % від нормативно-грошової
оцінки землі

Отримані
відповідіГоловного
управління
Держгеокадастру
у
Черкаській області, що
носять
формальний
характер,
прохання
громадян не задоволено

Листи від
15.02.2017 № 16-23-031748/2-17
24.02.2017 №16-23-0.322129/2-17

30.03.2017 №16230.3233332417

Депутатські
звернення
до
обласної
ради
та
облдержадміністрації щодо включення заходів до обласних
програм у 2017 році:
-щодо сприяння у виділенні коштів з обласного бюджету Отримана відповідь, що 13.02.2017
на ремонт дороги автодороги та аварійного містка у питання буде розглянуто
с.Самгородок Смілянського району;
після отримання коштів
від
перевиконання
індикативних щомісячних
показників
надходжень
митних
платежів
по
Черкаській митниці
-щодо створення Смілянського госпітального округу;

Отримана відповідь про 23.02.2017
проекти 5 госпітальних
округів,направлених
до
Міністерства
охорони
здоров’я України;

-щодо виділення коштів у сумі 17247,275 тис.грн. з Отримана
відповідь 27.02.2017 №03-01-14
обласного бюджету для вирішення проблем громад області; департаменту
фінансів
облдержадміністрації про
внесення пропозицій до
узагальненої потреби в
додаткових коштах на
2017 рік;
- щодо вирішення питання погашення заборгованості із Отримана
відповідь 18.04.2017№01-17/1694
виплати заробітної плати в області за участі керівництва департаменту соціального
ПАТ «Азот» та ПАТ «Черкасиобленерго»
захисту
населення
облдержадміністрації про
шляхи вирішення питання

-щодо придбання спортивних тренажерних майданчиків
для для Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2 та для Тальнівського навчально-виховного комплексу
«ЗОШ I –III ступенів №1-гімназія» та дитячого

Отримана
відповідь 13.11.2017 №2384/02
управління у справах
сім’ї, молоді та спорту про
сприяння у вирішенні

спортивного
ігрового
Тальнівського району;

майданчика

для

с.Поташ даного
питання
та
департаменту
регіонального розвитку, 13.11.2017 №1273
що об’єкти внесені до
узагальненої потреби в
додаткових коштах
-щодо внесення змін у додаток до регіональної Програми Отримана
відповідь 13.11.2017 №01-07/5522
інформатизації сфери охорони здоров’я Черкаської області управління
охорони
на 2015-2020 роки (рішення Черкаської обласної ради від здоров’я
16.19.2015 №43-19/VI), наблизивши терміни закупівлі та облдержадміністрації про
встановлення
базового
ліцензованого
програмного те, що для вирішення
забезпечення «Е-лікарня»для Тальнівської ЦРЛ з 2020 на питання
необхідний
2017-2018 роки;
додатковий час
-щодо включення до обласних програм на 2018 рік
переліку
заходів
соціально-економічного
розвитку
Тальнівського району у рамках
Стратегії розвитку
Черкаської області на період до 2020 року;

Отримана
відповідь
департаменту
13.11.2017 №1272
регіонального розвитку
облдержадміністрації
що пропозиції внесені до
узагальненої потреби у
коштах на 2018 рік

Депутатські звернення до голови Тальнівської районної
державної
адміністрації
Клименка
В.П.,
голови
Тальнівської районної ради Любомської В.О. щодо
фінансування районних програм у 2018 році

Об’єкти включено до
програми
соціальноекономічного
та
культурного
розвитку
Тальнівського району на
2018 рік

Об’єкти включено до
Депутатські звернення до міського голови Юрченка О.В.
переліку
інвестиційних
щодо фінансування міських програм у 2018 році
проектів
Тальнівської
ОТГ на 2018 бюджетний
рік

Участь в засіданні фракції
(кількість засідань, у яких

Брав участь у _14_ засіданнях фракції перед 8 сесіями
обласної ради

Підтримано депутатами
районної ради на 20-й
сесії
(рішення від 21.12.2017
№20-2/VII)
Підтримано депутатами
міської ради на 16-й сесії
(рішення від 20.12.2017
№16/8-1)

депутат брав участь)
Як керівник фракції брав участь у 8 -х засіданнях президії
обласної ради та у 12-х засіданнях постійної комісії з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та
фінансів
Взяв участь у роботі всіх сесій обласної ради протягом
2017 р. Виступав на сесіях ради з питань реформи
Виступ на сесії з трибуни, з
децентралізації, реформування земельного законодавства,
місця (кількість, тематика)
забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані,
ремонту автомобільних доріг тощо.
Зустрічі з виборцями, участь в
Постійно зустрічаюсь з виборцями, беру участь у загальних
громадських слуханнях
зборах жителів сіл виборчого округу, громадських
(кількість, тематика)
слуханнях з актуальних питань громади
Як депутат обласної ради, разом з громадами
Тальнівського району за допомогою спеціалістів
Підготовка проектів програм
Тальнівської РДА і районної ради підготував пропозиції до
одного з напрямків
обласних і районних програм у напрямках освіти,
життєдіяльності громади
медицини, соціального захисту, ремонту доріг та виділення
коштів на потреби громад Черкащини з ДФРР тощо.
Помічник депутата Животенко А.І. бере активну участь у
підготовці і проведенні засідань фракції, у підготовці
Організація роботи помічників
документів щодо діяльності фракції ВО «ЧЕРКАЩАНИ».
депутата (кількість помічників,
Помічник депутата Котенко О.В. допомагає вести прийом
участь помічників в депутатській
громадян, вивчає громадську думку, потреби населення з
діяльності)
метою сприяння виконання депутатських обов'язків перед
виборцями
Обласна громадсько-політична г-та «Черкаський край»
№43 від 25.10.2017
Тальнівська районна громадсько-політична г-та «Колос»
№23 від 08.06.2017, №24 від 15.06.2017, №25 від
Висвітлення депутатської
22.06.2017, №35від 31.08.2017, №36 від 07.09.2017, №47 від
діяльності в ЗМІ, виступи на
23.11.2017, №49, від 07.12.2017,
радіо та телебаченні, публікації в Тальнівська
районна
загальнополітична
г-та
газетах (кількість, тематика,
«Тальнівщина» №9-10 від 02.02.2017, №27-28 від
назва ЗМІ)
06.04.2017,№29-30 від 13.04.2017, №31-32 від 20.04.2017,
№41-42 від 25.05.2017, №45-46 від 08.06.2017, №47-48 від
15.06.2017, №61-62 від 20.07.2017, №78-79 від 21.09.2017,
№86-87 від 19.10 2017, №92-93 09.11.2017, №98-99 від
30.11.2017, №100-101 07.12.2017.
Робота в постійних комісіях
(кількість засідань постійних
комісій, виступи на засіданнях)

Обласний тижневик «Рідна земля» №13 від 29.03.2017,
Депутатська діяльність висвітлюється на офіційному сайті
ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та на сторінці у мережі Фейсбук.
Участь і виступ у прямому ефірі на телеканалі «РОСЬ» в
програмі «Країна, яка нам потрібна», виступ – вітання
жителів Черкащини з Новим роком на ТБ «Віка». Також
брав участь у прес – конференціях на теми: проведення
виборів в ОТГ у Черкаській області та проблем
реформування медицини і освіти та круглих столах,
зокрема,
питань
щодо
впровадження
реформи
децентралізації.
Залучення коштів з різних
фінансових джерел
(депутатських коштів,
благодійної допомоги, коштів з
обласного та місцевих бюджетів,
коштів ДФРР) на вирішення
проблем громади

З обласного бюджету для Лісівської загальноосвітньої Кошти направлені у
школи I-III ступенів придбано твердопаливний котел на відповідні місцеві
суму 161,6 тис.грн. та ноутбуки на суму 138,4 тис грн. бюджети
Надано 100 тис. грн. на придбання спортивно –ігрового
майданчика в с.Романівка.
Мною
виділено
матеріальну
допомогу
жителям
Тальнівського району на загальну суму 31500 грн.,
новорічні подарунки учням шкіл та вихованцям дитячих
садків округу, дітям учасників АТО, дітям пайовиків
ПП"Тальне"Агрохім". До міжнародного дня інвалідів
виділено кошти для проведення святкової програми для
дітей Тальнівської ОТГ, які потрапили в певні життєві
труднощі, закуплено призи для учасників Всеукраїнського
пісенного конкурсу «Мати рідна, ти моя молитво» на суму
10 тис.грн., вручено до Дня Перемоги продуктові набори
ветеранам на виборчому окрузі, вручено подарунки для
Кобринівського, Лісівського, Мошурівського шкільних
навчальних закладів під час останнього дзвоника, придбано
іграшки для дошкільнят с.Заліського, співорганізатор
благодійної акції по збору коштів онкохворим дітям, що
проводилася у.Білашках та Мошурові на Тальнівщині.
Виділено кошти для проведення свята Івана Купала в
с.Мошурів, 20 тис.грн. для придбання форми футбольному
клубу «Тальне», за моїм фінансовим сприянням
проводились роботи по підготовці та проведенні літнього
табору дітям учасників АТО, завезено в усі 12 шкіл та
дошкільні навчальні заклади округу продуктові набори,

Впродовж 2017 року.

Впродовж 2017 року

виділено 4 тис.грн.. Лащівському НВК I-II ст. д, виділено
кошти народному аматорському ансамблю української
пісні «Ордана» для участі в заключному концерті
переможців оглядів-конкурсів аматорських колективів
вокально-хорового жанру у м.Черкасах та колективу
«Поріччя» Гордашівського СБК для участі в огляді
аматорських колективів вокально-хорового жанру у
м.Городище. Надано фінансову допомогу для проведення у
м.Тальному Другого міжнародного конкурсу-фестивалю
«Золота скрипка» імені М.Ельмана. Впродовж зимового
періоду постійно забезпечував прогортання вулиць від
снігу в с.Гордашівка, Мошурів, Кобринова Гребля,
Романівка Тальнівського району.
Постійно беру участь у відправленні волонтерської
допомоги бійцям АТО, відзначенні ветеранів війни й в
Афганістану, святкових та спортивних заходах, які
проходять в Тальнівському районі.
Забезпечив фінансове сприяння у проведенні у м.Тальному
Другого
міжнародного конкурсу-фестивалю «Золота
скрипка» імені М.Ельмана
Забезпечив фінансове сприяння у проведенні у м.Тальному
Всеукраїнського пісенного конкурсу «Мати рідна, ти моя
Участь депутата у різних заходах
молитво»
(свята, круглі столи, спортивні
Брав участь в організації та проведенні благодійної акції по
заходи тощо)
збору коштів онкохворим дітям.
Брав участь у святах першого та останнього дзвоника у
Лісівському,
Кобринівському
та
Мошурівському
навчальних закладах округу.
Відкриття дитячого спортивного майданчика у селі
Мошурів за сприянням Підгорного А.В.

Проводився у м.Тальному

Березень 2017 року

Проводився у м.Тальному

20.05.2017

Проводилася
Тальнівщині:
-у с.Білашках
-с.Мошурові.

03.06.2017
06.07.2017

на

26.05.2017
01.09.2017
с.Мошурів

23.08.2017

