
Звіт депутата Черкаської обласної ради від Українського 

об’єднання патріотів УКРОП за 2016 рік 

ДАЛІБОЖАК ВАЛЕНТИНИ 

МИКОЛАЇВНИ 

Обрана у Смілянському багатомандатному виборчому 

окрузі від політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

У Черкаській обласній раді член депутатської фракції 

політичної партії  «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

Секретар постійної комісії Черкаської обласної ради з 

питань розвитку інфраструктури та житлово-

комунального господарства. 

Приймала участь у роботі 9 сесій Черкаської обласної ради, а також на всіх засіданнях 

постійної профільної комісії. 

Здійснення прийому  громадян 

 Прийоми здійснюю в громадській приймальні «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ – УКРОП»  першого вівторка щомісячно та за місцем своєї роботи.  

 Питання, по яких звертались громадяни стосувалися наступного: 

- Отримання матеріальної допомоги; 

- Порушення законодавства при процедурі  приватизації житла; 

- Отримання коштів на лікування; 

- Зростання тарифів на комунальні послуги та природний газ; 

- Створення нових об’єднань багатоквартирних будинків; 

- Термомодернізація житлового фонд; 

- Організація харчування в дошкільних закладах; 

- Благоустрій вулиць міста сміла; 

- Фінансування ремонтів навчальних закладів та інше. 

Підготовка депутатських запитів і депутатських звернень до обласної та місцевих рад 

(кількість та тематика звернень) 

 За рік мною було підготовлено  біля 30 звернень до виконавчої  влади, в яких 

порушувались питання: 

- Про  погашення заборгованості  з  Державного  бюджету перед  підприємствами –

надавачами житлово-комунальних послуг  по наданих пільгах та субсидіях  

населенню ; 

- Про налагодження роздільного  збирання  відходів по області, їх переробку та 

утилізацію; 

- Про використання бюджетних коштів обласними комунальними підприємствами; 

- Про ремонт автошляхів області; 



- Про рівень  забруднення  річки Тясмин, зокрема стічними водами РКП «Кам’янский 

водоканал»; 

- Про освітлення вулиці Ротондівської та генерала Дере’янка  м. Сміла; 

- Про подання управліннями виконкому Смілянської міської ради  проектів на конкурс 

для фінансування з державного фонду регіонального розвитку; 

- Про розмежування кварталів міста Сміла та визначення меж прибудинкових 

територій; 

- Про виділення коштів  для фінансування  робіт по заміні вікон в школі № 5 м. Сміла; 

- Про порядок нарахування пільг на опалення  приватних домоволодінь. 

Залучення коштів з різних фінансових джерел для  вирішення проблем громади 

Для заміни віконних блоків  в Смілянській спеціалізованій I-III ступенів  № 5 виділено 

з обласного бюджету 50 тис. грн.  

Для придбання  металопластикових вікон в Смілянську дитячу школу мистецтв  з 

обласного бюджету виділено 50 тис.грн. 

Разом з п’ятьма депутатами обласної  ради від «УКРОПу»  залучено 250 тис грн з 

обласного бюджету  для закупівлі контейнерів та урн для сміття. 

Придбання  спортивного інвентарю для школи № 5 – власні кошти. 

З обласного бюджету на  матеріальну допомогу та на лікування громадян було 

виділено  24 тис. 600 грн. 

Участь депутата у різних заходах  

Будучи депутатом Черкаської обласної ради беру участь в різноманітних заходах, 

зокрема: 

- Організація  концерту патріотичної пісні в Смілянському МБК  22 квітня 2016 року; 

- Екопохід по Тясминському каньйону, під час якого і були виявлено скидання 

забруднених    стоків водоканалу м. Кам’янки  -  травень 2016року; 

- Марш вишиванок та інші заходи до Дня прапора та Дня незалежності; 

- Свято першого дзвінка в школі № 5 м. Сміла; 

- Презентація збірки пісень Смілянщини; 

- Організація святкового концерту до Дня захисника України; 

- Семінар, проведений Інститутом політичної освіти в м. Львові 20-22 жовтня 2016 

року по питаннях житлово-комунального господарства. 


