Звіт про депутатську діяльність у 2019 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). Загалом проведено чотири виїзні та вісім особистих
прийомів громадян (основна увага приділялась ремонту автомобільних доріг,
наданню територіальним громадам права розпоряджатися землями, в т.ч.
запасу і держрезерву, що знаходяться на території громад; впровадженню
реформи децентралізації в громадах, що ще не створили ОТГ, зокрема
Моринці, Боровикове; облаштування медичних і освітніх закладів; надання
громадянам матеріальної допомоги на лікування. Впродовж року надав
123 018 грн. одноразової матеріальної допомоги 43 заявникам, більшість з
яких мешканці Звенигородського району.
За звітній період 2019 року головував на 11 пленарних засіданнях та 4
засіданнях президії обласної ради, взяв участь у 18 засіданнях постійних
комісій обласної ради, 15 засіданнях фракції політичної партії Всеукраїнське
об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ».
Спільно із депутатами обласної ради, які входять до фракції
ВО "ЧЕРКАЩАНИ", підтримав проєкти рішень обласної ради, важливі для
розвитку області:
1. Про внесення змін до обласного бюджету Черкаської області на 2019 рік.
2. Про території та об’єкти природно-заповідного фонду області.
3. Про Антикорупційну програму Черкаської обласної ради на 2019 рік.
4. Про внесення змін до обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей
на 2016-2020 роки.
5. Про обласну програму "Трансплантація аутологічних гемопоетичних
стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові" на 2019-2023
роки та ін.
Депутатська діяльність протягом 2019 року висвітлювалась у багатьох
ЗМІ, зокрема: Газета «SVOBODA», Газета «Голос України», інформаційне
агентство «VEZHA», газета «Черкаський край», газета «Нова доба», сайт
«Вікка», сайт «Провінція», сайт «Прочерк», сайт «Футбольний клуб
«Черкащина-Академія», газета «Шевченків край», газета «Урожай-громаді».
Як перший заступник голови обласної ради у минулому році взяв участь
у колегіях облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту
облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
Провів зустрічі з керівництвом Регіонального представництва ICC Ukraine,

брав участь у нарадах правління Басейнової ради середнього Дніпра, ІV
Форумі місцевого розвитку та ін.
Як перший заступник голови обласної ради є головою комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради. За 2019 рік
відбулося 5 засідань відповідної Комісії. За результатами її роботи протягом
року підготовлено та подано на розгляд сесії Черкаської обласної ради проєкти
рішень:
1. «Про затвердження звіту за результатами роботи комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради» (прийняте
05.03.2019 №29-37/VII);
2. «Про затвердження Антикорупційної програми Черкаської обласної
ради на 2019 рік» (прийняте 05.03.2019 №29-38/VIІ);
3. «Про внесення змін до Антикорупційної програми Черкаської обласної
ради на 2019 рік» (не прийняте).
Як заступник керівника робочої групи протягом 2019 року взяв участь у
19 засіданннях регіональної робочої групи з питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, на яких
розглянуто такі нагальні питання про:
розгляд нормативно - правових актів щодо посилення боротьби з
рейдерством у сфері державної нерухомості та бізнесу;
підсумки діяльності мобільних точок доступу до надання безоплатної
правової допомоги, що забезпечується представниками Головного
територіального управління юстиції у Черкаській області спільно з
представниками Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Черкаській області за І півріччя 2019 року;
діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Черкаській області;
роз’яснювальну роботу серед власників аграрного бізнесу з метою
здійснення профілактичних заходів щодо протидії рейдерству (більшість
звернень вирішена на користь завників).
Як голова конкурсної комісії з проведення конкурсних відборів на
посади керівників спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області за рік провів 25 конкурсів.
На виконання заходів, передбачених реформою у медичній галузі,
реорганізовано 18 комунальних закладів шляхом їх перетворення у
комунальні некомерційні підприємства. З метою ефективного управління
комунальним майном 6 комунальних підприємств, установ, закладів

реорганізовано шляхом приєднання їх до інших суб’єктів обласної
комунальної власності.
У зв’язку з прийняттям Закону України « Про фахову передвищу освіту»
змінено назву та тип двох закладів освіти з училища на коледж.
З депутатських коштів виділено 200 тис. грн. на інформатизацію КНП
Звенигородської районної лікарні.
У 2019 році з обласного бюджету виділено кошти для Шевченківської
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням
предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради на
проведення капітального ремонту опалювальної системи з установкою
твердопаливних котлів у сумі 1,1 млн. грн. та стадіону з улаштуванням бігової
доріжки – 400,0 тис. грн.
Із метою прискорення
введення цих об’єктів в експлуатацію
та у зв’язку зі збільшенням вартості будівельних робіт підготовлено проєкт
розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації щодо виділення
додаткового обсягу коштів з обласного бюджету для Шевченківської школиінтернату на проведення капітального ремонту опалювальної системи з
установкою твердопаливних котлів у сумі 399,999 тис. грн. та капітального
ремонту стадіону з улаштуванням бігової доріжки – 171,315 тис. грн.
Не залишається поза увагою соціальна сфера. Так, у 2019 році з
обласного бюджету додатково виділялись кошти Звенигородському будинкуінтернату для інвалідів та престарілих на: придбання машини сушильної –
115,0 тис. грн; капітальний ремонт системи централізованого водопостачання
та водовідведення в житловому корпусі – 200,0 тис. грн; придбання
морозильної камери – 45,0 тис. грн; обладнання для пожежної безпеки – 271,0
тис. грн; придбання крісел для актової зали – 230,0 тис. грн. Будищенському
психоневрологічному інтернату на: придбання тістомісу – 120,0 тис. грн;
капітальний ремонт спального корпусу – 500,0 тис. грн; обладнання для
пожежної безпеки – 250,0 тис. грн.
Важливим в депутатській діяльності є питання національнопатріотичного виховання дітей та молоді. Підтримано проведення
мистецького пленера «Тараса пензлі оживають» у селі Шевченкове
Звенигородського району, для молодих художників та юних літераторів. Захід
започатковано 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, поспілкуватися з видатними поетами та
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Цьогоріч мистецький фестиваль набув всеукраїнського рівня, в ньому
взяли участь представники з інших областей. Захід проведено спільно з
Черкаською обласною громадською організацією «Світогляд» та Благодійною
організацією «Благодійний фонд «МХП – Громаді».
У 2019 році під загрозою опинилось проведення фестивалю «Ше.Fest»
на батьківщині Тараса Шевченка у Моринцях, де гості і учасники з різних
куточків нашої країни мали змогу долучатися до української історії та її
духовних багатств. Лише спільними зусиллями місцевої та обласної влади
вдалось знайти додаткове фінансування для проведення заходу на високому
рівні. Вагому фінансову підтримку отримано від Благодійної організації
«Благодійний фонд «МХП – Громаді».
Як завжди гостро стоїть питання ремонту доріг. У 2018 році розпочато
поточний середній ремонт відрізку дороги 0+000 – км 8 +800 Шевченкове Будище – Майданівка, введено в експлуатацію 8,8 км, на суму 3 552,0 тис. грн.
Та зроблено поточний дрібний ремонт відрізку дороги О 244005 на суму 136,8
тис.грн.
Протягом 2019 року зроблено поточний дрібний ремонт відрізку дороги
О 240404 Шампанія – Пединівка – Шевченкове, облаштовано 400 м2. покриття,
на загальну суму 70, 849 грн.
Капітально відремонтовано у 2019 році відрізок дороги O 240405
Шевченкове – Будище – Майданівка, км 7 +300 – км 8 +800, 5 421,481 тис.грн,
введено 1,5 км.
Також зроблено поточний середній ремонт О 240413 Звенигородка –
Гудзівка – Будище, км 0 +00 – 3+100 (окремими ділянками), на суму 2 758,
143 тис.грн, введено 1,2 км. Та поточний дрібний ремонт на суму 135 350, 00
грн, облаштовано 400 м2 покриття.
Капітально відремонтовано дорогу О 240408 Княжа – Стецівка,
загальною протяжністю 8 км, на суму 15437,871 тис.грн. та введено в
експлуатацію.
Продовжується робота в екологічній сфері з реконструкції напірного
каналізаційного колектору ГНКС по вул. Благовісна в м. Звенигородка
Черкаської області. На реалізацію заходу всього було передбачено 2674,2
тис. грн., з них – 1604,5 тис. грн за рахунок коштів обласного
природоохоронного фонду. Проведено реконструкцію 131,3 м каналізаційного
колектору. Придбано обладнання і машини для збору та транспортування
відходів для КП «Добробут», серед них 2000 контейнерів для побутових

відходів. Всього за минулий рік виділено 4320,3 тис. грн, з них – 2470,9 тис.
грн. кошти обласного бюджету.
У рамках виконання Програми розвитку рибного господарства водойм
Черкаської області на 2014-2020 роки, прийнятої депутатами обласної ради, у
восени 2019 року відбулося два етапи зариблення Звенигородського
водосховища, в акваторії пляжу м. Звенигородка Черкаської області, вселено
6924 кг (27164 екз.) Фінансування цих заходів здійснювалось за рахунок
коштів місцевої та обласної влади. Ці заходи спрямовані на відновлення та
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок.
Зариблення водосховища сприятиме утилізації надлишкової органічної
речовини, зокрема водоростей, покращенню гідрологічного режиму водойми
та нарощуванню обсягів виробництва високоякісної рибної продукції,
позитивно вплине на відновлення та підтримання гідрологічного режиму та
санітарного стану водойми, а також поліпшенню питної якості води для
населення міста.

