НОВГОРОДКІВСЬКИЙ
РАЙОН

ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ОЛЕСЯ ДОВГОГО
Місто Світловодськ та
Світловодський район

Місто Знам’янка та
Знам’янський район

Керівник: Саакян Марина Торгомівна

Керівник: Іщенко Андрій Михайлович

Графік роботи: Пн-Пт 09:00-18:00
Дні прийому громадян: Вт, Чт
Телефон: (097) 594-49-58
Адреса: м. Світловодськ,
вул. Героїв України, 21

Графік роботи: Пн-Пт 09:00-18:00
Дні прийому громадян: Пн, Чт
Телефон: (097) 594-49-58
Адреса: м. Знам’янка,
вул. Привокзальна, 7

Новгородківський район

Олександрівський район

Керівник: Грязнова Ніна Сергіївна

Керівник: Бондаренко Катерина Григорівна

Графік роботи: Вт, Ср 09:00-13:00
Телефон: (097) 594-49-58
Адреса: смт Новгородка,
вул. Криворізька, 11

Графік роботи: Вт, Ср 09:00-12:00
Телефон: (097) 594-49-58
Адреса: смт Олександрівка,
вул. Незалежності України, 78

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
ДОВГОГО ОЛЕСЯ СТАНІСЛАВОВИЧА
З ВИБОРЦЯМИ ТА У ПАРЛАМЕНТІ
(період з 27.11.2014 по 31.12.2017)
Законотворча діяльність:
Кількість поданих законопроектів
Кількість прийнятих законів
Кількість внесених постанов
Кількість виступів на пленарних засіданнях ВРУ

46
8
6
з місця – 37
з трибуни – 4

Робота з громадянами:
Кількість днів особистого прийому громадян округу
Кількість громадян на особистому прийомі
Кількість проведених особистих зустрічей з громадянами округу
Кількість днів прийому помічників-консультантів у громадських приймальнях
Кількість громадян на прийомах помічників-консультантів
Кількість опрацьованих юридичних питань від мешканців округу
Кількість депутатських запитів
Кількість депутатських звернень
Загальна кількість звернень громадян (усних та письмових)

69
259
101
1347
9447
472
71
1632
5235

День учителя

З нагоди відзначення Дня вчителя народний депутат України Олесь Довгий завітав у районний
Будинок культури, щоб особисто привітати освітян з професійним святом та вручити сертифікати на
придбання оргтехніки для шкіл району.

День працівників сільського
господарства
17 листопада 2017 року в залі засідань
районної ради відбулись урочистості та
святковий концерт з нагоди Дня працівників
сільського господарства.
Ми привітали всіх присутніх зі святом та
вручили сетрифікат на придбання комп'ютерної
техніки управлінню АПК.

День визволення України
від фашистських загарбників
27 жовтня напередодні відзначення 73-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників у селищі
Новгородка відбувся
мітинг-реквієм для вшанування
загиблих у війні.

День працівників культури
та майстрів народного мистецтва
9 листопада у селищі Новгородка урочисто відзначали
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва, з нагоди якого ми подарували
сертифікат на придбання освітлювальної техніки для сцени
районного Будинку культури.

День працівника соціальної сфери
3-го листопада 2017 року ми урочисто привітали
працівників соціальної сфери з професійним святом та
вручили сертифікат на придбання комп’ютерної техніки для
районної державної адміністрації.

День незалежності
України
в селищі Новгородка
24 серпня 2017 року ми
завітали
у
селище
Новгородка, щоб привітати
жителів з 26-ою річницею
незалежності
України
та
подарувати
незабутнє
вогняне шоу.

День Державного Прапора
23 серпня 2017 року відбулась урочитса церемонія
підняття Державного Прапора України в селищі
Новгородка. Захід відбувся за участі керівництва
райдержадміністрації, районної та селищної рад,
учасників антитерористичної операції, представників
трудових колективів та громадськості.

День скорботи й вшанування пам’яті
жертв війни
22 червня в селищі Новгородка відбувся мітинг-реквієм з
нагоди відзначення Дня Скорботи й вшанування пам’яті жертв
війни в Україні.

«Соловей Fest – 2017»
1 червня 2017 року за підтримки народного депутата Олеся Довгого в залі районного Будинку
культури відбувся гала-концерт районного дитячого фестивалю-конкурсу вокального мистецтва
«Соловей Fest-2017». Метою фестивалю-конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих і
талановитих дітей, розкриття їх вокальних здібностей.
За перемогу у фестивалі учасники змагалися у трьох вікових категоріях: І категорія – учасники 6
– 10 років; ІІ категорія - 11 – 14 років; ІІІ категорія - 15 – 18 років. Всі учасники отримали від нас
привітання, а переможці конкурсу – цінні призи.

Ювілей Новгородківської дитячої школи мистецтв

25 травня у Новгородківському районному Будинку культури відбулися урочистості з нагоди
відзначення 50-ї річниці заснування Новгородківської дитячої школи мистецтв. Концертна
частина була представлена різноманітними жанрами: фортепіано, народні, струнно-смичкові
інструменти, вокал та хореографія. На ювілей прийшли не лише учні школи, їх батьки,
викладачі, а завітали й гості — випускники різних років, які навчаються чи працюють у музичних
та мистецьких навчальних закладах. Ми щиро привітали всіх присутніх зі святом та пригостили
солодощами.

Свято останнього дзвоника
Останній дзвоник – особливе свято, для когось він є початком
літніх канікул, а для когось – нового етапу життя. У 2017 році ми
завітали в Новгородківську ЗОШ I-III ступенів №2, щоб привітати
вчителів, учнів та їх батьків із завершенням навчального року та
побажати успіхів випускникам.

День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
8-9 травня в селищі Новгородка пройшли
урочистості до Дня памяті та примирення й
Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні. Після урочистого мітингу та покладання
квітів до пам’ятника загиблим ми відвідали
ветнранів району, щоб привітати їх зі святом
та подарувати цінні подарунки.

День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС у селищі Новгородка відбулась
урочиста хода та покладання квітів до пам’ятника
ліквідаторам аварії. Пам’ятний захід проходив за
участю ліквідаторів, керівництва району та селища,
представників підприємств та організацій,
громадськості й учнівської молоді.

Подарунки до Великодніх свят

❖

Передано сертифікат на фізіотерапевтичне обладнання, ультразвуковий інгалятор,
оргтехніку та електрофорез «УВЧ-30» до Новгородківської центральної районної лікарні.

❖

Надано матеріали для ремонту та благоустрою території музею під відкритим небом
Галини Гопак.

❖

Передано сертифікат на два кардіографи та сумку-укладку сімейного лікаря до центру
первинної медико-санітарної допомоги селища Новгородка.

❖

До Новгородківського районного Будинку культури передано дві колонки, два мікрофони,
пульт мікшера, інтерактивну дошку, проектор та подіум.

❖

Для фельдшерів сіл Новомиколаївки, Тарасівки, Інгуло-Кам’янки, Новоандріївки, ВершиноКам’янки та Петрокорбівки було передано сумки-укладки сімейного лікаря.

❖

Для працівників управління соціального захисту населення Новгородківської РДА передано
комп’ютерну техніку.

❖

До Новгородківської центральної районної бібліотеки передано мультимедійну дошку та
проектор.

День вшанування учасників бойових дій
на території інших держав

15 лютого 2017 року в селищі Новгородка на Алеї Слави відбувся мітинг-реквієм з покладанням
квітів до барельєфів воїнам-інтернаціоналістам та меморіальних дощок загиблим воїнам АТО.
У мітингу взяли участь представники влади та районного військового комісаріату, учасники бойових
дій на території інших держав, учасники АТО та жителі селища.

Привітання редакції районної газети
Привітали редакцію районної газети
«Новгородківські вісті» з 82-ою річницею та
вручили грамоти і подарунки.

День Соборності України
У січні 2017 року у селищі
Новгородка
відбулась
урочиста хода, присвячена
Дню
Сборності
України.
Разом з жителями селища та
представниками
місцевого
самоврядування ми поклали
квіти до пам’ятника воїнам
АТО, Меморіалу Слави та
пам’ятнику Тарасу Шевченку.
Пізніше,
в
районній
бібліотеці, проходив захід
«Соборність рідної землі –
основа нації й народу», на
якому
була
тематична
виставка «Соборна Україна назавжди єдина». Учасники
обговорювали
політичних
діячів та їх значення для
району, також говорили й
про Олеся Довгого та його
вагомий внесок у розвиток
громади.

Відкриття амбулаторії у селі Верблюжка
Під час особистої зустрічі Олеся
Довгого
з
жителями
села
Верблюжка було надано кошти на
ремонт місцевої амбулаторії.
21 грудня 2016 року відбулось
урочисте відкриття відремонтованої
амбулаторії, на якому був присутній
голова Кіровоградської обласної
державної адміністрації Кузьменко
Сергій Анатолійович, який особисто
подякував Олесю Довгому за
розвиток округу. До відкриття
працівники амбулаторії отримали
від нас у подарунок сумку-укладку
сімейного лікаря.

Тонометри для мешканців
У відповідь на звернення громадян, які за станом
здоров’я потребують регулярного вимірювання тиску, було
надано більше 1000 тонометрів жителям Новгородківського,
Олександрівського, Онуфріївського, Знам’янського та
Світловодського районів.

День Збройних Сил України

5 грудня 2016 року жителі селища Новгородка святкували День Збройних Сил України.
Після урочистого привітання зі святом, ми висловили подяку присутнім воїнам АТО за службу,
а ті захисники, що були поранені в бою, отримали від нас особисті подяки та матеріальну
допомогу.

День місцевого самоврядування
7 грудня 2016 року у селищі Новогродка
відзначали День місцевого самоврядування, на
якому були присутні: голова районної ради
Горбенко
Олександр
Вікторович,
депутати
районної ради та голова Новгородківської РДА
Кочерга Андрій Леонідович. Ми щиро привітали
всіх присутніх зі святом та наголосили, що їх
робота - це неоціненний вклад у розвиток району.

35-ти річчя Народного
аматорського колективу
«Ветеран»

10 жовтня 2016 року у селищі Новгородка
Народний аматорський колектив «Ветеран»
святкував ювілей – 35-ти річчя своєї творчої
діяльності. Ми щиро привітали колектив зі святом
та вручили цінні подарунки всім учасниками.

День працівників культури
у селищі Новгородка

9 листопада 2016 року працівники
культури селища Новгородка святкували
своє професійне свято.
Ми долучилися до привітань, вручили
подяки та подарунки.

День працівника сільського
господарства

18 листопада 2016 року Новгородківський
район святкував День працівника сільського
господарства. Всі присутні отримали від нас
щирі вітання, а 5 працівників сільського
господарства – подяки та подарунки.

Автомобіль швидкої допомоги для Новгородківського
центру первинної медико-санітарної допомоги
У вересні 2016 року працівники
Новгородківського
центру
первинної
медико-санітарної
допомоги
нарешті
отримали
автомобіль
для
своєчасної
допомоги жителям селища та
району.
Спільними
зусиллями
з
головою Кіровоградської ОДА
Сергієм Кузьменко та головою
Новгородківської РДА Андрієм
Кочергою ми знайшли автомобіль
для лікарні. Це був старенький
ВАЗ-2107
з
сусіднього
підприємства. У машині ми
зробили
капітальний
ремонт
двигуна, замінили мастила та
шини,
оновили
салон
та
пофарбували.
Автомобіль перевірив особисто
Олесь Довгий разом із головним
лікарем Наталею Жук.

День села
Верблюжка
20 серпня 2016 року село Верблюжка
святкувало 265-ти річчя з заснування. Разом із
представниками місцевої влади ми привітали
всіх присутніх зі святом та побажали дружній
сільській громаді благополуччя та процвітання.

Зустріч з
громадою села
Верблюжка
У квітні 2016 року Олесь Довгий завітав
на зустріч із мешканцями села Верблюжка.
Обговорювали подальшу співпрацю та
розвиток села.
Не обійшлось і без подарунків –
працівники ФАПу отримали нові тонометри.

Верблюзький
навчальновиховний
комплекс
На численні звернення вчителів та батьків
учнів Верблюзького навчально-виховного
комплексу, були залучені кошти з державного
бюджету на капітальний ремонт закладу.
Тепер маленькі жителі села здобуватимуть
знання у комфортних умовах.

Аграрне підприємство «Престиж»

У травні 2016 року відбулась робоча зустріч Олеся Довгого з керівниками та
працівниками одного з найбільших аграрних підприємств району.

Круглий стіл для голів сільських рад
Задля вирішення подальшого напрямку співпраці і
розвитку району у травні 2016 року для голів сільських рад
Новгородківського району та селища Новгородка
було
організовано круглий стіл на тему «Інфраструктурні
проблеми громади села та їх вирішення через видатки
обласного та державного бюджетів».

Тарасівський навчально-виховний
комплекс
У відповідь на звернення педагогічного колективу було
залучено кошти з державного бюджету на реконструкцію даху
Тарасівського навчально-виховного комплексу, що знаходився
в аварійному стані.

Дитячий садок «Світлячок»

1-го вересня 2016 року у селищі Новгородка відбулось урочисте відкриття нового дитячого
садочка «Світлячок».
Ми завітали на свято, щоб привітати педагогічний колектив, діток та їх
батьків та подарувати нові іграшки для закладу.

День селища Новгородка
В серпні 2016 року
відбулось урочисте
святкування
Дня
селища Новгородка.
Ми долучились до
привітань
та
побажали
дружній
громаді розвитку та
процвітання в тісній
співпраці.

2016
У 2016 році завдяки плідній праці нашої команди нам вдалось втілити в життя ще багато
добрих справ та проектів, серед яких варто відзначити такі:
До Дня Незалежності України у
селищі
Новгородка
відбувся
святковий концерт, на якому ми
привітали всіх жителів зі святом та
подарували незабутнє вогняне шоу.

Новгородківський
районний
Будинок культури отримав звукову
апаратуру для проведення загальнорайонних свят.

До
Спасівського
навчальновиховного
комплексу
передано
генератор.

Нові
тонометри,
сумки-укладки
сімейного
лікаря
та
електрокардіографи
отримали
медичні заклади Новгородківського
району.

До Дня людей похилого віку ми
вітали пенсіонерів та ветеранів
селища Новгородка.

До дня села Вершино-Кам’янка
було передано мультимедійну дошку
для місцевої школи

В рамках співпраці з підприємцями
району було залучено фермерське
господарство
для
надання
матеріальної
допомоги
на
встановлення
нових
вікон
у
Петрокорбівському НВК.

Білозернівський
навчально
виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів- дошкільний
навчальний заклад» отримав у
подарунок нові комп'ютери.

До Дня Перемоги у Другій світовій
війні ми привітали ветеранів та
подарували цінні подарунки.

У День Святого Миколая ми
завітали до будинку сімейного типу
села Воронцівка та подарували усім
діткам солодощі до свята.

До
Дня
вчителя
найкращі
працівники
оствіти
селища
Новгородка
отримали
від
нас
привітання та цінні подарунки

До Управління соціального захисту
населення передано комп'ютери та
принтер для відділу субсидій.

Центральна районна бібліотека
селища Новгородка отримала від нас
мультимедійну дошку.

Великочечеліївській
загальноосвітній школі I-III ступенів передано
комп'ютер.

Відкриття дитячого майданчика у селі Митрофанівка
До Дня Конституції та Дня молоді у 2015 році Олесь Довгий зробив подарунок мешканцям села
Митрофанівка - дитячий майданчик, який юні мешканці Кіровоградщини сприйняли із
захопленням та щирими дитячими посмішками.

Подарунки спортсменам
У липні 2015 року для
підтримки та розвитку
спорту серед молоді села
Митрофанівка
було
передано
спортивний
інвентар – набір м’ячів для
різних видів спорту та гирі.

Ювілей районної газети

Редакція районної газети «Новгородківські вісті»
до 80-ої річниці отримала наші щирі вітання та
цінний подарунок.

Екскурсія до Верховної
Ради України
Влітку 2015 року ми організували екскурсію для
старшокласників села Петрокорбівка до будівлі
найвищого законодавчого органу державної влади.
Враховуючи те, що більшість дітей вперше
відвідали столицю, після екскурсії ми організували їм
прогулянку містом: школярі мали змогу помилуватись
краєвидами Києва з оглядового майданчику Парку
Слави, відвідати найважливішу святиню – КиєвоПечерську Лавру та її печери, прогулятись берегом
Дніпра та скуштувати улюблене морозиво Олеся
Довгого, прогулюючись Хрещатиком.

На
звернення
педагогічного
колективу Спасівського навчальновиховного комплексу, до закладу
було передано електрогенератор.

Для їдальні Новгородківського
навчально-виховного комплексу
№3 було передано нові кухонні
мийки.

Зустріч із місцевою владою та жителями селища Новгородка

В березні 2015 року Олесь Довгий завітав в селище Новгородка. Метою візиту було
знайомство з представниками місцевого самоврядування та проведення особистого прийому
громадян.

Відкриття дитячих майданчиків у селищі Новгородка
Восени 2015 року найменші мешканці Новгородки отримали у подарунок від Олеся Довгого
одразу два дитячі майданчики. Тепер діти можуть проводити своє дозвілля цікаво та безпечно.

2014 рік. Початок великого шляху
Робота команди новообраного депутата Олеся Довгого на виборчому окрузі була розпочата з
виконання звернень найактивніших мешканців, отриманих у період передвиборчої компанії. Таким
чином було підтверджено, що наше гасло «За словом – діло!» було обрано не випадково.
Для
маленьких
мешканців
Новгородківського
району
було
встановлено дитячі майданчики у
селищі Новгородка, селі Верблюжка
та селі Вершино-Камянка.

До школи села Куцівка передано
сучасні
комп'ютери,
а
до
Митрофанівського
навчальновиховного комплексу – ноутбук та
багатофункціональний пристрій (МФУ).

Корисні
подарунки
отримали
працівники ФАПів сіл Митрофанівки,
Новоандріївки та Новомиколаївки –
тепер на виклики вони вирушають на
новеньких велосипедах.

Відгукнулись
на
звернення
жителів Петрокорбівки – передали
глибинний
насос
для
води,
започаткували та облаштували Алею
Слави.

На
прохання
жителів
села
Велика
Чечеліївка
було
встановлено зупинку громадського
транспорту.

Було проведено ремонти у ФАПах
сіл Митрофанівка та Спасове,а у ФАПі
села Білозерне встановили нові вікна.

Школа
села
Новомиколаївка
отримала нові акумулятори для
шкільного автобусу.

У селі Інгуло-Кам’янка було
проведено ямковий ремонт доріг.

