
 

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) 

13 прийомів, в т.ч.: 

 

12 прийомів   - щодо   надання матеріальної допомоги на 

лікування ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  прийом -  щодо пільгового перевезення пасажирів ВАТ  

«Шполянське АТП-17150» на міських маршрутах м .Шпола    

Одноразова грошова  

допомога  за рахунок 

коштів обласного 

бюджету  з 

передбачених коштів  

для депутата 

Уманця В.П.   

виділена всім 

заявникам  на 

протязі року 

 

 

 

За сприяння  

депутата Уманця 

В.П. вирішено 

15.03.2016 

17.03.2016 

20.05.2016 

28.05.2016 

27.06. 2016   

31.08.2016                         

04.11.2016 

30.11.2016 

08.12.2016 

08.12.2016 

08.12.2016 

10.12.2016                                 

 

10.05 .2016           

Уманець Василь Петрович 

головний лікар Шполянської центральної районної лікарні, Шполянський район  

 

Член постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 



питання заключення 

договору між 

управлінням соц. 

захисту 

Шполянської РДА та  

ВАТ «Шполянське 

АТП-17150»  за 

надані послуги  по 

перевезенню 

пільгових категорій 

громадян 

автобусами 

загального 

користування на 

міських маршрутах 

Підготовка депутатських запитів 

і депутатських звернень до 

обласної та місцевих  рад 

(кількість, тематика, кому 

направлено) 

- - - 

Участь в засіданні фракції 

(кількість засідань, у яких 

депутат брав участь) 

Брав участь у 5 засіданнях фракції   

Робота в постійних комісіях 

(кількість засідань постійних 

комісій, виступи на засіданнях) 

Участь в  3   засіданнях постійної комісії з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 
  

Виступ на сесії з трибуни, з 

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

Зустрічі з виборцями, участь в 

громадських слуханнях 

(кількість, тематика) 

 Зустрічі   з виборцями : 

- Щодо реформування системи охорони здоров’я  

 

 

       - Участь в громадських слуханнях щодо добровільного 

об’єднання громад  

 

 

Лютий   2016 

Червень  2016 

Вересень  2016                

грудень  2016   

                    

29.11.2016 

Підготовка проектів програм 

одного з напрямків 

життєдіяльності громади 

- - - 

Організація роботи помічників 

депутата (кількість помічників, 

2 помічники – консультанти за дорученням депутата 

вивчають   питання, необхідні   для здійснення його 
Постійно   



участь помічників в депутатській 

діяльності) 

депутатських повноважень, готують  по них відповідні  

матеріали; допомагають   в організації проведення звітів і 

зустрічей з виборцями. Приймають участь у розгляді 

пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених 

у них питань. Надають  організаційно-технічну  та іншу 

необхідну  допомогу  при здійсненні ним депутатських 

повноважень. Забезпечують зберігання  документів, що 

надходять на ім’я депутата обласної ради, контролюють  

надходження відповідей на депутатське звернення, 

депутатський запит і депутатське запитання. Виконують   

доручення депутата обласної ради у взаємовідносинах з 

виборцями, з органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 

засобами масової інформації, підприємствами, установами, 

організаціями. 

Висвітлення депутатської 

діяльності  в ЗМІ, виступи на 

радіо та телебаченні (кількість, 

тематика, назва ЗМІ) 

- - - 

Залучення коштів з різних 

фінансових джерел 

(депутатських коштів, 

благодійної допомоги, коштів з 

обласного та місцевих бюджетів, 

коштів ДФРР) на вирішення 

проблем громади 

1.      15  тис. грн..  депутатських коштів виділено  на 

одноразову матеріальну допомогу громадянам , за їх 

заявами;  

2.     Кошти загального фонду  в розмірі 50 тис. грн.    

залучені   на   вирішення проблем бюджетної сфери:                                                                                                             

-  17.5 тис. грн.    -   заміна  вікон  на металопластикові 

блоки  в поліклінічному відділенні Шполянської ЦРЛ  

( 5   х   3,5 тис. грн. );                                                                                

- 17.5 тис. грн. -  заміна   вікон   на металопластикові  блоки      

у     Шполянській   гімназії   № 3      (5    х   3,5 тис. грн.).;                                                                                                                

- 15 тис.  грн.  -  заміна   вікон  на металопластикові блоки   

у     Шполянській   ЗОШ № 5   ( 5    х    3  тис. грн.)    . 

Січень –грудень 

2016 

 

Квітень - 

травень 2016 

 

Навчання депутатів  (семінари, 

круглі столи) 
-   

Участь депутата у різних заходах 

(свята, круглі столи, прес – 

конференції тощо) 

- Участь в районних заходах з нагоди дня Соборності 

України ; 

-З нагоди Дня визволення м.Шпола від німецько-

фашистських загарбників ; 

- вшанування учасників бойових дій на території інших  

держав ; 

 

21.01.2016 

 

26.01.2016   

 

12.02.2016                             

 



- участь в урочистостях, приурочених  дню народження 

Т.Г.Шевченка в м.Шпола; 

- вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС в м.Шпола; 

- участь у засіданні координаційної ради  за участю  

Центру  допомоги учасникам АТО ЧОДА  ;   

- участь в урочистостях  до Дня перемоги у Великій 

Вітчизняній війні; 

- участь в районних та обласних заходах, присвячених Дню 

медичного працівника;  

- відзначення Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні ;  

- участь в  історико - просвітницькому  фестивалі  

«Товмацький курінь» на батьківщині повстанських 

отаманів Холодного Яру Івана Лютого-Лютенка і Чорного 

Ворона (Черноусова Івана Яковича) в с. Товмач на   

Шполянщині. 

- участь в урочистостях , присвячених 25-й річниці  

Незалежності України , вручення грамот; 

- зустріч з ветеранським активом  Шполянського  району , 

присвяченій закінченню Другої  світової війни ; 

- Зустріч    активу  району   з Заслуженим артистом України 

М.Олійником ( уродженцем с. Матусів Шполянського 

району); 

- участь в заходах , присвячених  Дню ветерана та Дню 

людей похилого віку; 

- участь в  районних заходах з нагоди Дня визволення 

України від німецько-фашистських загарбників; 

- участь в презентації книги Р.Коваля «Історія  

Холодноярської республіки»; 

- участь в поминальній ході   в пам'ять жертв  голодомору ; 

- вшанування ліквідаторів аварії  на   ЧАЕС, вручання 

грамот. 

9.03.2016 

 

26.04.2016 

4.05.2016 

 

8.05-9.05.2016 

 

17-18.06.2016  

 

22.06.2016 

 

24-25.06.2016  

 

 

 

 

23-24.08.2016 

 

02.09.2016 

 

 

15.09.2016 

 

01.10.2016 

 

28.10.2016 

 

23.11.2016  

 

25.11.2016                      

14.12.2016 

 

 


