Голові обласної ради
Чернову С.І

ДОВІДКА
про звіт депутата Харківської обласної ради VII скликання
перед виборцями за 2018 рік.
ПУШКАРЯ МИКОЛИ БОРИСОВИЧА
1.
2.
3.
4.

Дата проведення: 29 січня 2019 року 11-00
Місце проведення : місто Богодухів вул. Чалого 22
Кількість присутніх виборців : 178
Підсумки обговорення звіту :
В обговоренні звіту взяли участь представники, ветеранських та
громадських організацій, навчальних та дошкільних закладів міста ,
пересічні громадяни. ( Звіт додається)
Виборці дали наступні доручення:
- Продовжити працювати над вирішенням
питання передачі земель
Міністерства оборони в комунальну власність під житловими будинками та
прибудинкова територія. Питання не вирішується з 2008 року;
- Виділення коштів з обласного бюджету на вирішення проблемних питань
освітніх та медичних закладів;
- Продовжити проведення навчання по написанню проектів для отримання
додаткових коштів, в т.ч. обласний конкурс «Разом в майбутнє»
ГО»Богодухівська агенція розвитку та євроінтеграції, яка створена при
приймальні депутата;
- Ремонт доріг державної та комунальної власності;(особлива увага на
капітальний ремонт вул. Центральна, під’їзна дорога до села Семенів Яр)
- Збереження робітничих місць на Богодухівському електро-механічному
заводі та розширення асортименту продукції;
- Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та важкохворим;
- Продовження будівництва системи водопостачання та водовідведення в
місті Богодухові
- Продовжити практику потрійне інформування виборців про роботу
Харківської обласної радн-4ерез Інтернет та ЗМІ в £>дЩ>ні.
Депутат обласної ради/ ^
Пушкар М.Б.
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ЗВІТ за 2018 рік
Шановні виборці!
Минуло три роки, як я був обраний депутатом Харківської обласної ради,
на першій сесії заступником голови постійної депутатської комісії з питань
розвитку інфраструктури, транспорту, доріг та зв'язку, є членом депутатської
фракції БПП«СОЛІДАРНІСТЬ»», депутатської групи «Єдність і розвиток» в
обласній раді.
За звітний період брав участь у засіданнях 4 сесій Харківської обласної
ради, у роботі 8 засідань постійної депутатської комісії з питань розвитку
інфраструктури, транспорту, доріг та зв'язку, та в засіданнях фракції.
Приймав участь:
- в зустрічах з представником Президента в парламенті, народного депутата
України Іриною Луценко;
- X Міжнародному економічному форумі «Інновації,інвестиції, Харківські
ініціативи»
Мною було подано 69 депутатських звернень, з них 3- повторних. Разом із
помічниками та колегами провів 83 робочих зустрічей
з керівниками
Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради,
депутатами різних рівнів, керівниками та представниками Департаментів
Харківської обласної державної адміністрації, на яких були обговорені
проблемні питання щодо соціально-економічного розвитку Богодухівського
району та регіону в цілому. Район отримав субвенцію з державного та
обласного бюджетів в розмірі 83,8 млн. грн.
За дорученням голови Харківської ОДА Світличної Ю.О., як депутат
обласної ради зустрічався з активом сусіднього Краснокутського району,
приймав участь у проведенні святкових заходів та відкритті міні-проектів.
Особливу увагу за звітний період було акцентовано питанням реалізації на
постійній основі партією проектів на території мого округу, а саме:
«Громадська приймальня» в рамках проекту:
- Регулярно (відповідно до графіку) проводяться депутатські прийоми
громадян в приймальні за адресою м. Богодухів вул. Чалого 22. При цьому
слід зазначити, що за 12 місяців 2018року було розглянуто та вирішено 167
звернення громадян із різних питань. Приймальня працює 5 днів на тиждень,
окрім індивідуальних звернень, в приймальні розташована громадська
організація «Богодухівська агенція розвитку та євроінтеграції», яка створена

за ініціативи нашої команди для допомоги в розробці проектів, щодо
залучення додаткових коштів в розвиток громади. Зокрема, спільно з
ініціативними групами було підготовлено 15 проектів на обласний конкурс
«Разом у майбутнє» в 2018 році , в підсумку - 7 з них стали переможцями в
2018 році. Були виконані такі роботи:
ремонт 2-х спортзалів в ліцеї №3,
створення зони відпочинку в гімназії,
4 дитячо-спортивні майданчики облаштовані : по вул.. Оверченка в місті
Богодухові, в селах Павлівка, Максимівка, Горький,
виконано благоустрій та замінено колодязні облаштунки на території
Крисинської сільської ради.
Також ми допомогли розробити проект співробітництва громад на території
Краснокутського району по поводженню з ТПВ.
Це наша спільна перемога з місцевою та обласною владою. На 2019 рік
змінилися умови конкурсу і з 10 підготовлених нами проектів на 2019 рік
стали переможцями 7 проектів. Тобто в 2019 році буде:
утеплено фасад ДНЗ №3,
діти ДНЗ №5 отримають новий павільйон та дитячий майданчик,
в ЗОНІ №2 буде відремонтовано каналізаційну систему,
в Крисинській школі буде відремонтовано їдальню,
в селі Крисине з'явиться дитячо-спортивний майданчик,
покращаться умови проживання в 2-х ОСББ на території міста Богодухова.
На виконання доручення голови Харківської обласної ради Чернова С.І..
здійснювався контроль за реалізацією проектів «Разом в майбутнє» на
території району. Завдячуючи цим проектам, ми продовжуємо вирішувати
вирішили проблемні питання на території Богодухівського району.
«ТОЛОКА» в рамках цього проекту :
- разом з командою приймав участь в Днях довкілля - 2018;
- в екологічних акціях в зоні відпочинку в урочищі Дем'янівка;
- приймав участь разом з колективом у підготовці та проведенні Великого
Слобожанського ярмарку.

- провели толоку на території дитячо-спортивного майданчику по вул..
Загорулько, висадили дерева.
«Розвиток місцевого самоврядування» в рамках проекту:
- для успішної реалізації міні-проектів та правильності оформлення
документації в моїй приймальні було проведено семінар нарада з
переможцями 2018 року щодо реалізації проектів, навчання зініціаторами
проектів на 2019 рік.
- за моїм дорученням помічники приймали участь у круглому столі
«Перспективи формування нової системи адміністративно-територіального
устрою Харківщини». Захід відбувся в рамках пілотного проекту
«Моделювання адміністративно-територіального устрою у Донецькій,
Луганській, Тернопільській, Харківській областях на новій територіальній
основі»
- прийняв участь в роботі Всеукраїнського Форуму молодих реформаторів,
що відбувся в місті Харкові. Разом з першим заступником голови Харківської
обласної ради Віктором Коваленко та головою Пісочинської ОТГ Олегом
Чернобаєм мали честь бути спікерами на дискусійній панелі "Реформи в дії"
«За ініціативи депутата» в рамках проекту:
-перш за все вдячний губернатору області Світличній Ю.О.ДЇ команді,
депутатському корпусу обласної ради, своїм колегам по фракції за успішне
завершення
капітального ремонту дороги «Харків-Суми» та будівництво
Губарівського шляхопроводу,(який не ремонтувався понад 10 років) ,адже це
один із головних пунктів моєї передвиборчої програми.;

- Вже за доброю традицією
1 червня я провів особисту зустріч з
обдарованою молоддю міських загальноосвітніх навчальних закладів,адже
молодь - це наше майбутнє і від того як ми вміємо їх почути ,залежить вони
повернуться після навчання в рідне місто чи ні.
З 2018 року при Харківській ОДА створено Дорожній Фонд . Разом з
керівництвом району та міста працюємо над тим, щоб при плануванні
переліків першочергового ремонту доріг області були враховані потреби
нашого району. В 2018 році було розпочато ремонт дороги БогодухівПавлівка (особливо багато звернень було по вул.. Шевченка), частково
виконані ремонтні роботи дороги Богодухів-Валки. Відремонтовано
комунальні дороги по вул.. Горького та Охтирська в місті Богодухові. Роботи
продовжаться і в 2019 році.

-З метою збереження робочих місць на підприємстві, разом з командою
постійно проводимо робочі наради. Вдячні органам самоврядування які
підтримують наш колектив і замовляють елементи дитячих спортивних
майданчиків та благоустрою;
- Відремонтовано дах поліклінічного відділення ЦРЛ в м. Богодухів. В
цьому питанні нас повністю підтримує як і в решта питань голова ХОДА
Світлична Ю.О.
- Напередодні Різдвяних Свят, діти отримали чудовий новорічний подарунок
подорож до міста Харкова: побували на головній ялинці області га в
органному залі Харківської філармонії на дитячій виставі.
- Також на контролі знаходиться питання передачі земель М іністерства
Оборони у комунальну власність міської ради;
-з метою підтримки обласних та районних офіційних видань, мною було
оформлено річну передплату на газети «Слобідський край», «Богодухівський
вісник» та «Маяк» навчальним закладам, дошкільним навчальним закладам
міста Богодухова та районній і міській ветеранським організаціям.
- з метою інформування виборців про мою роботу, як депутата та заступника
голови постійної депутатської комісії проводжу зустрічі з органами
місцевого самоврядування, даю інтерв’ю місцевій пресі, створена сторінка в
фейсбуці Прес-Центр Пушкаря М.Б.;

«Підтримка боротьби за незалежність України (АТО) в рамках проекту:
- через волонтерів постійно була організована передача продуктів харчування
в зону АТО,
- на звернення учасників АТО, разом з колективом БЕМЗу ремонтували авто
в зону АТО, виготовили твердопаливний котел на передову.
- в 2018 році головою ХОДА Світличною Ю.О. були вручені ключі від нових
квартир Внутрішньо Переміщеним Особам і на виконання доручення Юлії
Олександрівни мною було вирішене питання установки 11 тюнерів для
новоселів.

За звітний період:
За рахунок коштів обласного бю джету на мої депутатські звернення було
надано 154000грн. матеріальна допомога на лікування жителям міста;
На звернення керівництва шкіл міста , організовано місця для паркування
шкільних автобусів та при необхідності надавалася допомога в їх рем он ті.
- постійно приділялась особлива увага вирішенню нагальних питань м іської
та районної організацій ветеранів; По можливості знаходив час

, щоб

поспілкуватись з активом ветеранської організації .
- на звернення вдови учасника ЧАЕС Кулик О.В. були встановлені дв ер і в її
домоволодінні;
- напередодні 27 річниці Незалежності України, привітав учасників Ч А Е С 1
категорії, інвалідів І групи в місті Богодухові: Торяника С.В., Свтуш енко
М.М. та Гарбуз П.М та вручив їм подарунки;
- разом з міською радою та КП «Богодухів житло» проведено обстеж ення та
відремонтовано дитячі майданчики в мікрорайонах міста та встановлені
нові.;

- прийняв участь в заходах з нагоди робочого візиту Міністра соціальної
політики України Андрія Реви, голови Харківської обласної держ авної
адміністрації Юлії Світличної га голови Харківської обласної ради Сергія
Чернова до Богодухівського дитячого будинку-інтернату.
- " Проект «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням
кількості внутрішньо переміщених осіб» допоміг реалізувати бажання дітей
мати сучасне футбольне поле в ліцеї №3
-

На звернення бюджетних,

ветеранських організацій, осіб

пільгового

контингенту надавалась допомога транспортними засобами;
- не залишилося поза увагою жодне звернення керівництва ЦРЛ, щодо
покращення матеріально-технічної бази
автомобілів Ш видкої допомоги;

медичних

закладів та ремонту

- зразковій театральній студії "Ніка" районного будинку культури була
подарована Нова ширма для лялькового театру.
га інше - це: матеріальна допомога, вирішення дрібних побутових проблем,
працевлаштування;

Жодне звернення, яке надійшло в громадську приймальню, не залишається
поза увагою, але є звернення які залишаються на контролі в силу різних
причин. Усі ми розуміємо що зразу неіможливо виконати усе, це не завжди
подобається виборцям,особливо
коли прошу почекати, для того щоб
спочатку виконувати першочергові звернення . Роботи вистачає.
Мені , як депутату приємно сьогодні говорити про те, що саме завдяки
вірно обраному курсу керівництва держави та області втілюють в життя
мрії сотні простих людей: діти отримали комп’ютерні класи,
покращилось матеріально-технічне забезпечення шкіл, будинків
культури, об’єктів соціального значення, ремонтуються дороги,
будуються спортивні майданчики та оздоровчі комплекси. Цей список
можна ще довго продовжувати. Тож сьогодні слова вдячності за т е , що
підтримують нас депутатів з Богодухівщини, а значить поважають і Вас
шановні
виборці
висловлюю
голові
адміністрації
Президента
ІЛ.Райніну, Губернатору Харківської області Світличній Ю.О.та її
команді, депутатському корпусу на чолі з головою Харківської обласної
ради Черновим С.І. та його першому заступнику Коваленко В.М.
Працювати в такій команді дуже відповідально, сподіваюсь що ця
співпраця принесе нові результати і в 2019 році.

За звітний період приймав участь у всіх заходах, які проводилися на
території району та області. Постійно приймаю участь в засіданнях постійної
депутатської комісії та депутатської фракції «Солідарність» Харківської
обласної ради, членом якої я є.
Я і мої помічники розуміють, що ми несемо спільну відповідальність за
майбутнє країни. І саме від нас залежить майбутнє як кожного із нас, так і в
цілому УКРАЇНИ.

Я вдячний керівникам району та міста, сільським, селищним головам, їх
депутатському корпусу, квартальним,кожному з вас за порозуміння і
підтримку. Я запрошую всіх до діалогу, щоб разом з вами_цзМітити плани
нашої спільної роботи на наступний рік.

Депутат Харківської обласної ради

