
 

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) 

Кожного останнього четверга місяця веду прийом 

громадян в громадській приймальні за адресою: 

вул.Героїв Крут 1, оф.201, м.Шпола, Черкаська область. 

Загальна кількість звернень громадян становить 48 

звернень. Надійшло 14 звернень від мешканців міста та 

колективів в письмовій формі та 34 звернення в усній 

формі. 

Тематика звернень – з працевлаштування, з земельних 

питань, з питань медичного забезпечення, дозвілля дітей, 

покращення соціальної інфраструктури району 

Всі усні та 

письмові 

звернення були 

розглянуті 

2016 рік 

Підготовка депутатських 

запитів і депутатських 

звернень до обласної та 

місцевих  рад (кількість, 

тематика, кому направлено) 

Участь у підготовці депутатського запиту від фракції 

щодо стану доріг в області 
 

Ухвалено на 5-й сесії 

обласної ради 

Участь в засіданні Брав участь у 5 засіданнях фракції   

Ткаченко Анатолій Миколайович 

Директор ПАТ «Лебединський насіннєвий завод», Шполянський район 

Член постійної комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 



фракції(кількість засідань, у 

яких депутат брав участь) 

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на засіданнях) 

Брав участь у 4 засіданнях постійної комісіїз питань 

регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення 

правопорядку та захисту прав людини 

  

Виступ на сесії з трибуни, з 

місця (кількість, тематика) 
Виступів з трибуни за звітній період не було   

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

За 2016 рік мною було організовано та проведено понад 

110 зустрічей з виборцями, під час яких обговорювались 

проблемні питання громад та шляхи їх вирішення.  

Найбільш болючими проблемами громад округу є: 

організація допомоги військовим – учасникам АТО; 

ремонт доріг; 

працевлаштування; 

ремонт та реконструкція приміщень шкіл, дитячих 

садочків; 

освітлення вулиць; 

ремонт приміщеньФАПів, амбулаторій та лікарень; 

встановлення спортивних та дитячих майданчиків; 

підтримка спортивних команд округу; 

допомога у проведенні культурних та спортивних заходів 

у районі 

  

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

Будучи депутатом  обласної ради беру участь в 

громадських слуханнях щодо виконання обласних 

цільових програм 

  

Організація роботи помічників 

депутата (кількість 

помічників, участь помічників 

в депутатській діяльності) 

В організації своєї роботи маю чотирьох помічників, які 

готують зустрічі з виборцями та прийоми громадян, 

приймають участь у розгляді пропозицій, заяв та скарг 

громадян,  забезпечують мою участь в культурно-

  



масових заходах та урочистостях 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні, 

публікації в газетах (кількість, 

тематика, назва ЗМІ) 

Висвітлення своєї депутатської діяльності здійснюю 

через засоби масової інформації, зокрема газету 

«Шполяночка +», публікація «Добра 

справа»:http://shpolyanochka.com/vlada/mistseve-

samovryaduvannya/2971-doroga-na-miljon-u-shpoli-

remontuyut-vulitsyu-lebedinsku, публікація «Свято для 

обдарованої молоді»:http://shpolyanochka.com/vlada/2824-

svyato-dlya-obdarovanoji-molodi-zaprosili-ne-vsikh, 

публікація «Соціальне партнерство в 

дії»http://shpolyanochka.com/suspilstvo/osvita/3596-u-
stanislavchitskij-nvk-vdikhnuli-nove-zhittya 
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Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих 

бюджетів, коштів ДФРР) на 

вирішення проблем громади 

За рахунок депутатських коштів та залучення 

благодійної допомоги, коштів обласного та місцевого 

бюджету за мого сприяння було вирішено такі проблеми 

громади: 

проведено капітальний ремонт по вулиці Центральній в 

с.Лебедин загальною вартість 1,5 млн.гривень; 

проведено ремонті роботи дорожного покриття  в таких 

населених пунктах, як:с.Журавка, с.Кримки, 

с.Маслово,с.Станіславчик,під’їзна дорога  сполученням 

с.Товмач – с.Скотареве; 

проведено ремонтні роботи дорожного покриття в 

м.Шпола по вул.Лебединській та вул.Артема; 

проведено капітальний ремонт приміщення ФАПу в 

с.Маслове та с.Терешки; 

замінено дверний блок вхідних дверей  в Матусівському 

НВК; 

надано допомогу громадянам сіл та міста  по 

розчищенню доріг та вулиць в зимовий період від снігу; 

постійно надаєтьсяпідтримка волонтерам, які 

споряджують на передову продукти харчування, засоби 

захисту, засоби особистої гігієни; 

було надано матеріальну допомогу напередодні Дня 

Перемоги учасникам бойових дій на суму 80820тис. 

гривень; 

завершується будівництво нового сучасного стадіону за 

стандартами УЄФА в с.Лебедин в 2016 році; 

постійно надається  підтримка спортивним школам 

Шполянської ДЮСШ, Матусівської ДЮСШ, 

футбольному клубу «ЛНЗ-Лебедин» на організацію 

поїздок спортивних команд на змагання обласного та 

державного рівнів (спортінвентар, проплата за автобус, 

харчування, проживання); 

Виконано 
 Квітень-грудень 2016 

року 



надано допомогу у відкритті різдвяної резиденції Святого 

Миколая в міському дитячому парку; 

з нагоди різдвяних свят 1270 дітей шкіл та дитячих 

садків отримали вітання та різдвяні подарунки; 

надано допомогу Шполянській парафії УПЦ  Київського 

Патріархату на встановлення кованого іконостасу(260 

тис.гривень) та відновленні іконостасу УПЦ Київського 

Патріархату в с.Лебедин; 

фінансова підтримка обдарованої молоді(біля 

20 000тис.гривень) 

фінансова підтримка історико-просвітницького 

фестивалю «Товмацький курінь» на суму 10 000тис. 

гривень 

а звітній період ініціював за зверненнями громадян 8 

клопотань про виділення матеріальних допомог на 

лікування із депутатського фонду на суму 22 000 гривень 

Участь депутата у різних 

заходах(свята, круглі столи, 

спортивні заходи тощо) 

Брав участь  в різноманітних культурно-масових 

заходах, що проводяться на території району та області, 

зокрема святі першого та останнього дзвоника, 

новорічних святах, участь в районних заходах з нагоди 

дня Соборності України, участь в урочистостях, 

приурочених дню народження Т.Г.Шевченка в м.Шпола, 

участь в історико-просвітницькому фестивалі 

«Товмацький курінь» та спортивних змаганнях бізнес-

ліги по футболу 

  

 


