Звіт про депутатську діяльність у 2018 році
Обраний депутатом Черкаської обласної ради по 12 виборчому округу.
Особистий прийом громадян – другий понеділок місяця (м.Черкаси,
бул. Т. Шевченка 185) та друга п’ятниця місяця (м.Звенигородка, вул.
М. Грушевського 142 ); всього проведено – 20. Як перший заступник голови
обласної ради у 2018 році був головуючим на трьох пленарних засіданнях та
одному засіданні президії обласної ради, був присутнім на 22 засіданнях
постійних комісій обласної ради та 12 засіданнях фракції політичної партії
Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ». Протягом 2018 року надав
близько 160 000 грн одноразової матеріальної допомоги. Свою діяльність
спрямовував за такими напрямками: участь у сесіях та постійних комісіях
обласної ради, інших дорадчих органах; виконання посадових обов’язків як
перший заступник голови обласної ради; робота на окрузі, зустрічі з
виборцями, особисті прийоми громадян.
Відповідно до розподілу обов’язків, як перший заступник голови
обласної ради координую роботу управління майном виконавчого апарату
обласної ради. Так, законодавством України, в рамках реформування галузі
охорони здоров’я, було передбачено впровадження низки заходів задля
створення мережі державних та комунальних медичних закладів з достатнім
рівнем самостійності для ефективного та своєчасного медичного
забезпечення населення.
На сесіях обласної ради схвалено рішення, що забезпечують зміну
юридичного статусу обласних медичних закладів шляхом реорганізації 13
обласних закладів охорони здоров’я у комунальні некомерційні
підприємства.
Новий статус, якого набули наші медичні заклади розширює їх
господарську і фінансову самостійність, додає гнучкості в управлінні ними та
підвищує ефективність використання матеріальних і людських ресурсів.
Протягом 2018 року нами було прийнято порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальної власності Черкаської області. Керівники всіх комунальних
закладів і підприємств, тепер призначаються виключно на конкурсній основі.
Чіткий порядок тепер регламентує всю процедуру проходження конкурсного
відбору. Спочатку відбувається оголошення кандидатів, потім триває
конкурс і, на сесії приймається відповідне рішення щодо призначення
запропонованої кандидатури на посаду керівника. Конкурс проходить у
відкритому режимі. Для цього ми обладнали спеціальною технікою
відповідний зал, тепер кожен охочий може бачити засідання будь-якої
комісії.
Ще одним вагомим досягненням 2018 року стало прийняття
Антикорупційної програми Черкаської обласної ради, що була визнана
однією з найкращих в Україні. У межах діючої програми нами були

переглянуті посадові інструкції осіб виконавчого апарату Черкаської
обласної ради та положення про структурні підрозділи з метою уникнення
дублювання функцій між структурними підрозділами виконавчого апарату,
визначення вичерпного переліку посадових обов’язків, встановлення чітких
взаємозв’язків між керівництвом обласної ради і структурними підрозділами
виконавчого апарату; переглянуті рішення обласної ради, якими
затвердженні Порядок відчуження об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Черкаської області та Порядок списання об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області
щодо визначення вичерпного переліку документів, що подаються суб’єктом
господарювання для отримання дозволу на відчуження об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та їх
списання; впроваджені щомісячні навчальні заходи для депутатів обласної
ради та посадових осіб виконавчого апарату антикорупційного спрямування;
проведено перевірку фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій
депутатами обласної ради; викладено в новій редакції Положення про
надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів
обласного бюджету в частині визначення вичерпного переліку документів,
що подаються громадянами для надання матеріальної допомоги; встановлено
розпорядженням голови обласної ради єдині підходи до організації
проведення допорогових закупівель та інше.
Окрім того, в листопаді нами була прийнята – Програма приватизації
об’єктів комунальної власності. Яка буде однією зі складових наповнення
бюджету.
Впроваджено програму електронного документообігу із застосуванням
електронного цифрового підпису в обласній раді, таким чином ми
максимально надали прозорості та відкритості роботі виконавчого апарату
обласної ради.
Що стосується депутатської діяльності, то актуальним на цей час для
мене залишається питання національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Черкащини. Тому, за моєї підтримки було започатковано художній
пленер «Тараса Пензлі оживають» у селі Шевченкове Звенигородського
району. Ідейним натхненником цього заходу стала Черкаська обласна
громадська організація «Світогляд».
Цей конкурс ми проводимо з метою піднесення розвитку національної
культури України, популяризації Шевченківських місць, підвищення
професійного рівня художньо обдарованих дітей та молоді. Під час пленеру
учасники та гості мали змогу долучитися до майстер класів відомих
художників, відвідати літературно-меморіальний музей ім. Тараса Шевченка.
За результатами проведення пленеру нами було видано альманах, в якому
висвітлено кращі роботи обласного конкурсу з образотворчого мистецтва.
На 2019 рік ми плануємо провести Шевченківський пленер на
Всеукраїнському рівні, запросивши до участі представників з інших
областей, але на цей раз вже не тільки художників, а й літераторів.

Також за моєї підтримки видано книгу «Блукав я по світу чимало...»
автор-упорядник Ірина Прилуцька. Книга відображає всю неповторну красу
й вікову славу Шевченкового краю, який береже і шанує пам’ять про свого
найвидатнішого сина. Особливістю цієї книги є те, що вперше книга
присвячена Т.Г.Шевченку видана двома мовами – українською та
англійською. Окремо хочу висловити слова вдячності за фінансову підтримку
Благодійному фонду «Урожай-громаді», що виділив на цей проект 50 тис.
грн.
У своїй діяльності я намагаюсь не залишати поза увагою заклади
соціального спрямування, зокрема їх матеріально-технічне забезпечення,
облаштування гідних умов перебування та надання якісних послуг
категорійним громадянам.
Так у Будищенському психоневрологічному інтернаті мною
облаштовано м’який куточок для підопічних у холі закладу, придбано
телевізор та мікрохвильову піч, оновлено меблі у медчастині та на кухні.
Хотілось би відзначити вагому роль Турецького Агентства зі
співробітництва та координації в Україні «Тіка», яке повністю модернізувало
фойє для відпочинку житлового корпусу інтернату, відремонтувало житлові
кімнати, реконструювало маніпуляційний кабінет, перебудувало лікувальновиробничу майстерню та актовий зал , придбало обладнання для пральні та
пекарні (на загальну суму 2 млн. грн).
Також проведено модернізацію й оснащення Звенигородського
будинку-інтернату для інвалідів та престарілих. Мною ініційовано та
капітально відремонтовано покрівлі житлового корпусу будинку-інтернату
загальною вартістю 746 тис. грн.
Кожного року я намагаюсь вперед день свят приділити якомога більше
уваги освітнім закладам, порадувати дошкільнят і учнів не лише
солодощами, а й цінними подарунками. Тому, мною було виділено
депутатські кошти на придбання кольорового принтера та іграшок для
дошкільного навчального закладу загальноосвітнього розвитку «Малятко»
Тарасівської сільської ради, та на придбання дитячого спортивно-ігрового
комплексу й іграшок для Богачівського навчально-виховного комплексу
«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І
ступеня», а для Шевченківської спеціалізованої школи-інтернату з
поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю за
проханням керівництва інтернату, за спонсорські кошти, придбано цифровий
фотоапарат.
У межах обласної програми «Інноваційні школи Черкащини»,
спільними зусиллями обласної та місцевої влади, керівництва НВК, сільської
ради, районного відділу освіти для потреб вчителів і вихованців
Моринського НВК було придбано комп’ютерну техніку, телевізор, комплект
розвиваючої робототехніки ЛЕГО та оснащено лінгафонний кабінет.

Нагальним залишається вирішення питання щодо реконструкції
аварійно-небезпечних ділянок колектора
в окрузі. Тому я активно
продовжую роботу в цьому напрямі, так у 2018 році за мого сприяння було
виділено кошти в сумі 854 000 грн. з природоохоронного фонду обласного
бюджету на реконструкцію напірного каналізаційного колектора в районі
проходження залізничної дороги Ватутіне-Дашуківка Звенигородського
району.
Приємно відзначити, що у 2018 році передбачена субвенція з
державного бюджету на будівництво Амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в селі Юрківка Звенигородського району. Кошторисна
вартість об’єкта складає 7 815, 169 тис. грн. Також закладені кошти в розмірі
500,0 тис грн на придбання за рахунок коштів субвенції службового
автотранспорту для медичних працівників амбулаторії.
З депутатського фонду мною виділено кошти на ремонт приміщення
Звенигородської станції швидкої медичної допомоги комунальної установи
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Черкаської обласної ради» (до якого долучились і інші депутати обласної
ради) та амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Моринці
комунального некомерційного підприємства «Звенигородський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Звенигородської районної ради.
Також спільно з місцевою владою придбано комплекти національного
одягу для учасників художньої самодіяльності Будинку культури с.
Шевченкове. Виділено кошти на встановлення камер відеоспостереження у с.
Пединівка та придбання комп’ютерної техніки і канцтоварів для сільської
бібліотеки с. Юрківка, фельдшерсько-акушерського пункту с. Стецівка та для
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Козацьке.

