
 

Звіт депутата Черкаської обласної ради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» за 2016 рік 

  

Напрямки діяльності депутата 
Характеристика 

діяльності 
Стан  виконання Дата виконання 

Здійснення прийому громадян 

(кількість прийомів, дати, 

питання) 

Особистий прийом проводиться кожного першого вівторка 

місяця. Громадська приймальня працює щоденно  за адресою: 

смт Драбів, вул.Центральна, 40, к.110 

 

1. Про надання матеріальної допомоги Потапчук Софії 

вихованці ДЮСШ «Слов’яни» для поїздки на чемпіонат 

Європи по боротьбі дзюдо. 

2. Про допомогу в підключенні до мережі Інтернет 

Драбово-Пристанційної ЗОШ 

3. Про надання матеріальної допомоги на лікування  

Кукобі С.М. 

4. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Нечитайло Н.М. 

5. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Клименко Н.М. 

6. Про надання матеріальної допомоги на покращення 

житлових умов Шкрабі А.М. 

7. Про допомогу у встановленні віконних блоків в 

Виконано 

 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

На розгляді 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

На розгляді 

 

Виконано 

13.03.2016 

 

 

лютий 2016 

 

10.03.2016 

 

07.04.2016 

 

- 

 

09.06.2016 

 

11.03.2016 

 

- 

 

23.05.2016 

Плічко Григорій Іванович 

директор ПП «Альтаїр», Драбівський район 

 

Секретар постійної комісії з питань екології, використання природних ресурсів та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 



Бойківщинській бібліотеці. 

8. Про ремонт доріг у смт Драбів, зокрема вул. Молодіжна 

9. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Дмитренку В.І. 

10. Про надання матеріальної допомоги для поїздки 

колективу родовід с. Білоусівка на Всеукраїнський 

фестиваль «Червона калина» 

11. Про надання матеріальної допомоги Десятник Н.В. 

12. Про придбання для КП «Драбівський ЦПМСД» 

комп’ютерної системи 

13. Про встановлення ігрового майданчика в с.Михайлівка 

14. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Симоненку В.І. 

15. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Мазепа В.Г. 

16. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Кисорець І.В. 

17. Про надання матеріальної допомоги Садовському Я.С. 

18. Про надання матеріальної допомоги ДНЗ «Оленка» с. 

Бойківщина на придбання постільної білизни. 

19. Про надання матеріальної допомоги на лікування Кулик 

В.К. 

20. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Городинець В. В.  

21. Про надання матеріальної допомоги Кириченко Г.С. 

22. Про надання матеріальної допомоги на лікування 

Осадчому В.Г. 

 

 

 

Виконано 

 

На розгляді 

Виконано 

Виконано 

(майданчик 

привезений в село 

буде встановлено 

до середини липня) 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

- 

На розгляді 

 

Виконано 

 

Виконано 

 

Виконано 

Виконано 

 

 

 

 

09.06.2016 

 

- 

17.06.2016 

 

 

 

 

 

05.07.2016 

 

17.07.2016 

 

28.07.2016 

 

09.08.2016 

22.08.2016 

 

09.09.2016 

 

03.11.2016 

 

14.11.2016 

06.12.2016 

Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість, тематика, кому 

направлено) 

1. Звернення до сесії Черкаської обласної ради. Добудова 

другої черги Драбівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. 

С.В. Васильченка – гімназія».  

2. Звернення до голови Черкаської обласної ради Ткаченка 

Ю.О. Добудова другої черги Драбівського НВК «ЗОШ І-

ІІІ ступенів ім.. С.В. Васильченка – гімназія».  

  

Участь в засіданні фракції 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

Брав участь у шести засіданнях фракції   

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 
5 засідань постійної комісії   



комісій, виступи на засіданнях) 

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика) 

Один виступ. Піднімалося питання про добудову другої черги 

Драбівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. С.В. Васильченка – 

гімназія».  

 02.03.2016 

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

Особистий прийом проводиться кожного першого вівторка 

місяця в громадській приймальні смт Драбів 

Виїзний прийом 09.06.2016 в с. Бойківщина та 

с.Білоусівка(піднімалися питання ремонту доріг, транспортного 

сполучення, очищення ставка, заміна котла у Бойківщинській 

ЗОШ та замінна віконних блоків у дошкільній установі). 

Виїзний прийом 09.08.2016 в с. Драбове-

Барятинське(піднімалися питання ) 

  

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

Діє програма розвитку футболу в районі. Футбольна команда  

«Альтаїр» засновником і президентом якої є       Г.І. Плічко 

стала чемпіоном області з футзалу та є учасником чемпіонату 

області по футболу. 

  

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

участь помічників в депутатській 

діяльності) 

Три офіційні помічники, які працюють на громадських засадах. 

Щоденно працює громадська приймальня в  смт Драбів 
  

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, публікації в 

газетах  (кількість, тематика, 

назва ЗМІ) 

Участь  і виступ у прямому ефірі на телеканалі «РОСЬ» в 

програмі «Країна, яка нам потрібна» 

Співпрацює з районною газетою «Драбівщина» та обласними 

«Черкаський край» та «Нова доба». 

(Вітання з святами та всі заходи які перелічені нижче 

висвітлені в газеті «Драбівщина»). Діяльність депутата 

постійно висвітлюється на сайті ВО «ЧЕРКАЩАНИ» та на 

власній сторінці ВО «ЧЕРКАЩАНИ» у мережі фейсбук 

 12.05.2016 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

На фінансування різних заходів використовуються власні 

кошти. 

На озеленення дитячого парку «Поляна казок» та ремонту 

спортивної зали РЦКД залучені кошти з обласного бюджету.  

Надана матеріальна допомога жіночому ансамблю «Журовка» 

на придбання вишиванок. 

Закуплено та вручено 110 квитків на концерт гурту «Плам’я». 

Для фіналістів конкурсу Учитель року та жителів округу. 

Закуплено та вручено солодкі подарунки для дітей та 

працівників ПП «Альтаїр». 

  

Участь депутата у різних заходах 1. Участь у святкуванні 30-річчя Драбівського народного  27.11.2015 



(свята, круглі столи, спортивні 

заходи тощо) 

хору, вручено матеріальну допомогу 

2. До Дня Святого Миколая вручені новорічні подарунки у 

дитячому, пологовому та інфекційному відділеннях 

Драбівської ЦРЛ. 

3. До Різдвяних свят вручені новорічні подарунки дітям-

інвалідам  

4. Організована поїздка на Новорічну ялинку до         

м.Київ для дітей учасників АТО 

5. Участь у Новорічному заході в Драбівському НВК та 

вручення музичної апаратури 

6. Участь у засіданні круглого столу по підведенню 

підсумків спортивного року 2015. 

7. Зустріч з медичними працівниками та вручення 

аналізатора крові Драбівській ЦРЛ 

8. Участь у святкуванні районного свята присвяченого 8 

Березня та вручення подарунків матерям-героїням смт 

Драбів. Організація святкового концерту за участю 

Черкаського народного хору.  

9. Участь у святкуванні заходів з нагоди 8 Березня в селах 

Білоусівка, Бойківщина, Драбове-Барятинське, 

Михайлівка - вручення подарунків матерям-героїням та 

сільським головам-жінкам. 

10. Розіслані вітальні листівки на всі організації та установи 

району з нагоди 8 Березня. 

11. Розіслані вітальні листівки на всі організації та установи 

району до Великодніх свят 

12. Участь у програмі на телеканалі «Рось» 

13. Вітання редакції районної газети «Драбівщина» з нагоди 

Дня журналіста та вручення подарунка. 

14. Організовано лялькову виставу Черкаського лялькового 

театру для дітей початкових класів     смт Драбів та сіл 

Бойківщина, Білоусівка, Драбове-Барятинське, 

Михайлівка. 

15. Участь у святкуванні останнього дзвоника у 

Драбівському НВК - вручення подарунку першій 

вчительці та матеріальної допомоги на оздоровлення 

дітей та вчителів у пришкільному таборі. 

16. Участь у проведенні районного конкурсу «Ранкова зірка 

Драбівщини» серед дошкільних установ, вручено м’які 

 

19.12.2015 

 

 

05.01.2016 

 

04.01.2016 

 

27.12.2015 

 

05.01.2016 

 

12.2016 

 

07.03.2016 

 

 

 

06-08.03.2016 

 

 

 

05-08.03.2016 

 

25.04-01.05.2016 

 

13.05.2016 

06.06.2016 

 

26.05.2016 

 

 

 

27.05.2016 

 

 

 

01.06.2016 

 



іграшки та солодощі. 

17. Участь у проведення районного заходу до Дня 

медичного працівника. Вручено дві комп’ютерні 

системи. 

18. Участь у святкуванні 25-річниці РЦКД. Вручено 

газонокосарку. 

19. Організовано поїздку дітей пришкільного дитячого 

табору с.Бойківщина до Красногірського монастиря, 

краєзнавчого музею смт Драбів. Отримали ще морозиво 

20. Участь у проведенні обласного конкурсу троїстих 

музик. Вручені подарунки найстаршому та 

наймолодшому учасникам та матеріальна допомога 

дитячому колективу. 

21. Участь у святкуванні Дня села Михайлівка. Вручено 

матеріальні допомоги сім’ям учасників АТО, 

матеріальна допомога на музичний супровід свята та 

сертифікат на отримання дитячого ігрового майданчика. 

22. Відкриття дитячого майданчика в с. Михайлівка. 

23. Участь у святкуванні Дня села Драбове-Барятинське. 

Вручено матеріальну допомогу в сумі 3 тис. грн. 

Профінансовано виступ Драбівського народного хору. 

24. Участь у святкуванні Дня села Безпальче. Надана 

матеріальна допомога 6 тис. грн. та святковий салют. 

25. Участь у проведенні учительської конференції. 

Подаровано 4 ноутбуки для учнів першого класу с. 

Бойківщина, с. Білоусівка, с. Драбове-Барятинське, с. 

Михайлівка. 

26. Участь у святкуванні 1 вересня у Драбівському НВК. 

Подаровано 2 ноутбуки для учнів двох перших класів. 

27. Висаджування алеї магнолій разом з громадськістю 

селища Драбів. 

 

 

 

17.06.2016 

 

 

03.06.2016 

 

 

14.06.2016 

 

 

 

18.06.2016 
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10.08.2016 

24.08.2016 

 

 

27.08.2016 

 

30.08.2016 

 

 

 

01.09.2016 

 

14.10.2016 

 


