Тарасенко Валентин Петрович
посада – перший заступник голови Черкаської обласної ради
місце роботи - Черкаська обласна рада
Особистий прийом громадян – другий понеділок місяця
(м.Черкаси) та друга п’ятниця місяця (м.Звенигородка Черкаської
області); всього проведено – 32.
Депутатських звернень до голів обласної адміністрації та
обласної ради, керівників структурних підрозділів ОДА, керівників
місцевих рад – 20. Основна тематика: виконання обласних програм,
фінансування з обласного бюджету, ремонт доріг, участь в
екологічних проектах.
Взяв участь у 14 пленарних засіданнях сесії Черкаської
обласної ради та 14 засіданнях фракції, у роботі 56 постійних
комісій обласної ради (бюджету та соціально-економічного
розвитку; освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики
та спорту; управління майном обласної комунальної власності,
екології, користування надрами, лісового господарства; дорожньої
інфраструктури; щодо організації роботи обласної ради).
Протягом звітного періоду був головуючим на засіданні однієї
сесії обласної ради.
Депутатська діяльність постійно висвітлюється на сайті
Черкаської обласної ради, в газеті «Черкаський край», «Шевченків
край», «Вечірні Черкаси», «Нова молодь», Інтернет ресурсах
«Прочерк», «Провінція». Тематика: кооперація на селі,
інформатизація населення, хід виконання обласних програм
«Шкільний автобус», «Інноваційні школи Черкащини» і т.д.
Як перший заступник голови обласної ради координую роботу
управління майном виконавчого апарату обласної ради. На цей час
у спільній власності територіальних громад області перебуває 132
суб’єкти господарювання (22 економічно активних підприємства);

97 установ та закладів галузей медицини, освіти, культури,
соціального захисту, сім’ї, молоді і спорту. Відповідно до Програми
фінансової підтримки комунальних підприємств обласної
комунальної власності у 2017 році профінансовано за рахунок
обласного бюджету кошти в сумі 6 млн. 685,5 тис. грн., з них: КП
«Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної
комунальної власності» – 4 млн. 423,14 тис. грн.; КП «АТП
Черкаської обласної ради» – 741,860 тис. грн.; поліграфічним
підприємствам – 150 тис. грн.; на видатки КП «Регіональний
навчально-практичний Центр розвитку багатофункціональних
кооперативів» – 190 тис. грн.; на проведення сертифікації
аеродрому КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» - 1
млн. 150 тис. грн.
Покращено роботу щодо передачі в оренду нерухомого майна.
За 11 місяців 44 суб’єктам комунальної власності надано 176
дозволів, із них 8 запитів (площею понад 200 кв.м) – схвалені
відповідними рішеннями обласної ради. Також діють 7 договорів
оренди цілісних майнових комплексів, укладені трудовими
колективами.
Фінансовим результатом цих дій стало надходження до
загального фонду обласного бюджету за 10 місяців - 1 млн. 853 тис.
грн. (у т.ч. 739 тис. грн від оренди цілісних майнових комплексів). 4
З метою підвищення якості управління об’єктами обласної
комунальної власності у 2017 році запроваджено проведення
конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області, за його результатами призначено 13 керівників.
Крім того, звільнено 16 керівників та призначено виконувати
обов’язки керівника – 7 осіб.
Проводилася робота щодо реорганізації комунальних закладів
відповідно до реформування у галузях освіти та охорони здоров’я.
Так, протягом 2017 року реорганізовано комунальний заклад
«Корсунь-Шевченківська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат I-III ступенів Черкаської обласної ради» шляхом
перетворення
його
у
комунальний
заклад
«КорсуньШевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний
центр "Надія" Черкаської обласної ради» та Черкаський медичний
коледж у Черкаську медичну академію.
На обласному рівні створено і активно працюють Агенція
регіонального розвитку Черкаської області, до складу наглядової
ради якої я входжу, та Черкаський підрозділ Центру розвитку
місцевого самоврядування.
З метою залучення громад до активного вирішення питань
соціально-економічного розвитку населених пунктів проводиться
конкурс на кращу сільську раду, конкурсну комісію якого я
очолюю. Два роки поспіль сільські ради Звенигородського району
стають призерами обласного конкурсу на кращу сільську раду. Так
у 2016 році Моринська сільська отримала третє призове місце, а у
2017 році Юрківська сільська рада посіла друге.
Звенигородський район брав участь у конкурсах екологічних
проектів у 2017 році. Вдалось залучити кошти на реконструкцію
аварійної ділянки напірного колектора від вул. Шевченка до вул.
Б.Хмельницького в м.Звенигородка у сумі 1 784 040 грн з
обласного бюджету та 594 680,00 грн – з місцевого. Та провести
роботи з поліпшення екологічного, технічного стану та
благоустрою водойми в с. Пединівка Звенигородського району 786
980,00 грн – з обласного бюджету та 143 820,00 грн – місцевого.
Підтримана ініціатива голови села Шевченкове Смалька С.А.
та завдяки директору Черкаської філії ПАТ «Укртелеком»
Яніцькому І.Я. побудовано мережу за новітніми технологіями, на
основі оптоволоконних ліній. Окрім індивідуальних користувачів,
інтернетом користуватимуться коледж, НВК, спеціалізована
школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарноестетичного профілю,
Будинок культури,
Національний
заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» та інші установи,

серед яких – медична амбулаторія, що є особливо важливим на
час впровадження медичної реформи. На черзі підключення до
інтернетмережі «Маклаут» села Юрківка Звенигородського району.
У межах обласної програми «Інноваційні школи Черкащини»
серед 29 шкіл, переможницями
конкурсного відбору, стали
Звенигородська спеціалізована школа I-III ступенів № 3 та
Моринський НВК. Спільними зусиллями обласної та місцевої
влади, керівництва НВК, сільської ради, відділу освіти та за
фінансової підтримки БФ «Урожай - Громаді» протягом року
обладнано 5 класних кімнат інтерактивними засобами навчання.
Придбано сучасні мультимедійні комплекси для кабінетів хімії,
біології та фізики.
У межах виконання програми «Шкільний автобус» для
Звенигородського району за цей рік було придбано два автобуси.
Звенигородський район входить до складу Центрального
госпітального округу, одним із проектів ДФРР є створення
Профілактичного скринінгового
центру «Здоров’я жінки» в
Звенигородці. На цей час в центрі проведено ремонтні роботи та
завозиться обладнання. Відкриття такого центру дозволить
діагностувати ракові захворювання шийки матки та молочної
залози у жінок.
Вдалось організувати доставку мобільних стоматологічних
клінік та бригад кваліфікованого медперсоналу з Черкаської
обласної стоматологічної поліклініки в райони. Доступні
стоматологічні послуги стали можливими завдяки головному
лікарю Черкаської обласної стоматологічної поліклініки Коваленку
І.О. та фінансовій підтримці БФ «Урожай-громаді». Виїзні прийоми
лікарів-стоматологів відбулись у селах Городищенського,
Катеринопільського, Канівського, Звенигородського
районів.
Одночасно працює три бригади лікарів. БФ «Урожай-громаді» взяв
на себе оплату проживання та харчування лікарів-стоматологів,
надав пальне, щоб клініка могла приїхати з Черкас, а також виділив

кошти на закупівлю якісних пломб у достатній кількостіВсі
послуги надаються абсолютно безкоштовно.
З депутатського фонду виділено кошти на придбання м’якого
інвентаря для Звенигородської лікарні 25 000,00 грн, а також кошти
на будівельні матеріали для Звенигородського центру ПСМД
приміщення Стецівського ФАПу в сумі 15 000,00 грн., а з
обласного бюджету – 300 000,00 грн. на модернізацію
приймального відділення Звенигородської районної лікарні та
придбано новий спецодяг для співробітників КУ «Обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської
обласної ради» Звенигородської станції швидкої медичної
допомоги.
Що стосується освітньої галузі, то значна допомога надавалась
Шевченківській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті з
поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного
профілю Черкаської обласної ради, а саме: капітально
відремонтовано гуртожиток, на його ремонт виділено кошти у сумі
1 100 000,00 грн.; 450 000,00 грн. спрямовано на ремонт стадіону,
де вже встановлено залізобетонну огорожу, лавки для глядачів,
турніки, ворота стадіону, побудовано туалет та прокладено
водопровід, проведено електроосвітлення стадіону; за спонсорські
кошти встановлено дитячий спортивно-ігровий майданчик.
Передбачено кошти у сумі 45 000,00 грн. з депутатського
фонду на будівельні матеріали для ДНЗ «Горішок» Юрківської
сільської ради, на поточний ремонт Моринського виховного
комплексу ДНЗ I-III ст. імені Т.Г.Шевченка та на обладнання
харчоблоку Шевченківського НВК ДНЗ I-III ст. Виділено більше
ніж 124 000 грн для надання матеріальної допомоги на лікування
населенню та покращення соціально-побутового забезпечення.

