
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ
РАЙОН



ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ 
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ОЛЕСЯ ДОВГОГО

Місто Світловодськ та

Світловодський район

Керівник: Саакян Марина Торгомівна

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

Олександрівський район

Керівник: Бондаренко Катерина Григорівна

Графік роботи: Вт, Ср 09:00-12:00

Телефон: (097) 594-49-58

Адреса: смт Олександрівка, 

вул. Незалежності України,  78

Новгородківський район

Керівник: Грязнова Ніна Сергіївна

Графік роботи: Вт, Ср 09:00-13:00

Телефон: (097) 594-49-58

Адреса: смт Новгородка,

вул. Криворізька,  11

Місто Знам’янка та

Знам’янський район

Керівник: Іщенко Андрій Михайлович

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



ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
ДОВГОГО ОЛЕСЯ СТАНІСЛАВОВИЧА
З ВИБОРЦЯМИ ТА У ПАРЛАМЕНТІ

Законотворча діяльність:

Кількість поданих законопроектів 46

Кількість прийнятих законів 8

Кількість внесених постанов 6

Кількість виступів на пленарних засіданнях ВРУ з місця  – 37

з трибуни – 4

Робота з громадянами:

Кількість днів особистого прийому громадян округу 69

Кількість громадян на особистому прийомі 259

Кількість проведених особистих зустрічей з громадянами округу 101

Кількість днів прийому помічників-консультантів у громадських приймальнях 1347

Кількість громадян на прийомах помічників-консультантів 9447

Кількість опрацьованих юридичних питань від мешканців округу 472

Кількість депутатських запитів 71

Кількість депутатських звернень 1632

Загальна кількість звернень громадян (усних та письмових) 5235

(період з 27.11.2014 по 31.12.2017)



8 жовтня 2017 року ми завітали на відзначення Дня села Ставидла та вручили подарунки

найменшому та найстаршому жителю села, сімейній парі, що щасливо прожили в коханні і злагоді 63

роки, а також власникам кращого сільського подвір’я.

7 жовтня 2017 року з

нагоди відзначення Дня

села Соснівка ми

подарували сертифікат

на придбання ноутбука

для місцевої бібліотеки.

День села Соснівка

День села Ставидла



17 листопада 2017 року свято свого села

святкували жителі Голикового. Ми завітали

на урочистий концерт та привітали всіх

присутніх.

У жовтні ми відвідали Олександрівський

районний краєзнавчий музей, щоб привітати

його працівників з 30-ти річним ювілеєм та

побажати творчої наснаги та процвітання.

День села Голикове

Ювілей Олександрівського 

районного краєзнавчого 

музею



День села Вищі Верещаки

31 жовтня 2017 року з нагоди Дня села Вищі

Верещаки було вручено сертифікат на придбання

холодильника для місцевої школи.

Ювілей Олександрівського Будинку 

культури 

З нагоди відзначення 50-ти річного ювілею

Олександрівського Будинку культури ми подарували

сертифікат на встановлення нового дитячого

майданчика.

7 листопада ми привітали з професійним святом

працівників культури району, а тим, хто заслуговує

відзнаки вручали подяки та цінні подарунки.

День працівників культури



14 жовтня – у День українського козацтва та День захисника

України у Бірчанському гаї, поблизу Бірківського лісництва,

пройшло козацьке свято. На святі всі сільські ради представляли

свої курені, також співали українські пісні. Цього дня під

патронатом народного депутата України Олеся Довгого

започатковано конкурс патріотичної пісні. Його переможцям ми

вручили ікони Божої Матері. Також сільському голові було

вручено сертифікат на придбання ігрового дитячого майданчика.

День українського козацтва та 

День захисника України



З нагоди відзначення Дня села Кримки ми привітали всіх

його мешканців цінним подарунком - новим дитячим

ігровим майданчиком.

10 листопада 2017 року ми завітали в Триліси, щоб

привітати жителів з Днем села, а старожителю, якому

виповнилося 90 років вручили цінний подарунок.

У листопаді 2017 року в Олександрівському районному

Будинку культури відбулись урочистості та святковий концерт

з нагоди Дня працівників сільського господарства, де ми

привітали всіх присутніх з професійним сятом.

День працівників сільського

господарства

День села Триліси

День села Кримки



30 вересня 2017 року на

урочисте святкування Дня

селища Олександрівка завітав

народний депутат України Олесь

Довгий зі словами щирих вітань

та подарунками – виступом

Кропивницького гарнізонного

оркестру та незабутнім вогняним

шоу. Також вручив сертифікат на

вуличні тренажери для

спортивного комплексу та

сертифікат на проведення

ремонту приміщень Центральної

районної лікарні.

День 

селища 

Олександрівка



28 вересня 2017 року в Олександрівському районному Будинку культури відбулося свято,

присвячене Дню працівника освіти. Ми долучились до привітань та вручили подяки і грамоти кращим

представникам своєї галузі.

23 вересня 2017 року жителі

селища Єлизаветградка

урочисто відзначали День

селища. Ми щиро вітали всіх

присутніх зі святом, а

найстарща жителька отримала

від нас цінний подарунок.

День селища

Єлизаветградка

День працівників освіти



Привітання з ювілеєм 

старожителя села Триліси

На честь 95-річного ювілею ми привітали з Днем народження

старожителя села Триліси та вручили подарунок від народного депутата

України Олеся Довгого.

День села Ясинове

16 вересня 2017 року ми вітали жителів села Ясинове з 90-річним

ювілеєм та зробили подарунок найменшим жителям села та їх батькам –

сертифікат на новий дитячий майданчик.

У вересні 2017 року Олександрівський центр Первинної медико-

санітарної допомоги отримав від нас інвалідний візок.

Подарунок для 

Олександрівського ЦПМСД

21 вересня у Веселому в день храмового свята Різдва Святої

Богородиці відзначали День села. Ми привітали всіх присутніх зі

святом та вручили подарунок працівниками місцевого ФАПу.

День села Веселе



День незалежності України 

З нагоди відзначення 26-ої річниці незалежності України ми завітали до Олександрівки,

Єлизаветградки та Михайлівки.

Свято Івана Купала 

у селі Бовтишка

З нагоди відзначення традиційного

свята Івана Купала ми завітали у село

Бовтишка, привітали жителів та

подарували сертифікат на придбання

морозильної камери для місцевого

фельдшерсько-акушерського пункту.



Традиціяне свято Івана

Купала ми відзначали разом з

громадою села Бовтишка, де

проходили веселі народні

гуляння. На свято ми

завітали з подарунком від

народного депутата України

Олеся Довгого – місцевий

фельдшерсько-акушерський

пункт отримав сертифікат на

придбання холодильної

камери.

З нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті

жертв війни в селищі Олександрівка відбувся урочистий мітинг

та покладання квітів до пам’ятника воїнам-односельчанам.

Свято Івана Купала

День скорботи

і вшанування пам'яті жертв війни



Своє професійне свято медичні працівники Олександрівського району відзначали в актовому

залі Олександрівської районної лікарні. Користуючись нагодою ми привітали всіх присутніх зі

святом, вручили подяки та подарували медичне приладдя для лікарні та Олександрівського

центру первинної медико-санітарної допомоги.

День медичного працівника

День державного службовця

23 червня ми вітали

державних службовців

Олександрівського

району з професійним

святом та вручали

подяки.



1 червня до Міжнародного Дня захисту

дітей у Староосотському обласному

дитячому протитуберкульозному сана-

торії відбулося дитяче свято. Діти-сироти,

діти, позбавлені батьківського піклування

та діти з багатодітних сімей віком від 1 до

13 років отримали від нас привітання та

солодкі подарунки.

Міжнародний

день захисту дітей

За підтримки народного депутата

Олеся Довгого найкращі спортсмени шкіл

Олександрівського району взяли участь у

всеукраїнських спортивних іграх «Старти

надій», що відбувались у місті Луцьк.

Всеукраїнські 

спортивні ігри «Старти надії»



За підтримки народного депутата

України Олеся Довгого 19 травня в

Олександрівському районному

краєзнавчому музеї провели заходи ХІІІ

Європейської ночі музеїв, що

відбувається під егідою Міністерства

культури і комунікацій Франції та

Міжнародної ради музеїв (ІСОМ). На

заході гості могли подивитись на

різноманітні виставки, взяти учать у

майстер-класах різної тематики - від

боді-арту до вишивання стрічками, а

також послухати концерт від

Олександрівської дитячої музичної

школи та Олександрівського районного

Будинку культури.

Загалом захід видався дуже цікавий та

пізнавальний, а керівник бібліотеки та

майстри, що проводили майсер-класи

отримали від нас ще й корисні

подарунки.

«Ніч музеїв»



З нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми завітали до

ветеранів Олександрівського району щоб подякувати їм за подвиг та подарувати цінні подарунки.

8 травня в селі

Ясинове відбулось

урочисте відкриття

меморіальної

стелли загиблим

воїнам у Другій

світовій війні.

Відкриття стели загиблим воїнам у Другій світовій війні

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні



Пам’ятний день в Олександрівці відзначали в

приміщенні територіального центру

обслуговування населення, де відбулась година-

реквієм. Ми висловили подяку всім присутнім

ліквіаторам аварії на Чорнобільській АЕС та

подарували цінні подарунки, а також пригостили

солодощами учасників заходу.

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у селі Несваткове відбулась

урочиста хода та покладання квітів до пам’ятника ліквідаторам аварії. Для несватківців – це

особлива дата, адже їхнє село у 1991 – 1993 роках прийняло більш ніж шістсот переселенців із

сіл та міст Чорнобильської зони.

День вшанування учасників ліквідації

наслідків аварії на ЧАЕС



У березні 2017 року разом з працівниками відділу культури Олександрівського р-ну

організували незабутнє свято для діток з веселими розвагами, конкурсами та

подарунками.

Свято для дітей Староосотського обласного дитячого 

протитуберкульозного санаторію 



Привітання редакції газети Олександрівської

районної ради та Олександрівської районної

державної адміністрації «Вперед» з 82-ою річницею.

Привітання редакції газети «Вперед»

14 березня 2017 року в Олександрівській районній

бібліотеці відбулось урочисте святкування

Дня українського добровольця. Ми привітали присутніх

воїнів зі святом та вручили подяки та подарунки.

Відгукнулись на звернення громади села Родниківка

та, для поліпшення умов праці, подарували велосипед

поштарю.

Подарунок поштарю села Родниківка

День українського добровольця



День вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ої річниці

виведення військ з Афганістану в селищі Олександрівка відбувся мітинг, в якому взяли участь

представники влади, військові, родини загиблих та громадськість.

Подарунки для школи села Красносілка

У лютому 2017 року ми завітали до школи села

Красносілка, щоб вручити директору Олені Сулімовій

сертифікат на мультимедійне обладнання для закладу –

інтерактивну дошку, проектор та ноутбук.



20 січня 2017 року у селищі

Олександрівка відбулась

урочиста хода, присвячена Дню

Соборності України.

Разом із жителями селища та

представниками місцевого

самоврядування ми пройшлись

вулицями Олександрівки та

поклали квіти до памятника

Тараса Шевченка.

День 

Соборності України



У листопаді 2016

року ми привітали

жителів села Кримки

з Днем села. Окрім

теплих слів, для всіх

присутніх ми

зробили невеликий

звіт та подарували

мотокосу.

21 листопада 2016

року село Голикове

святкувало свій День

села. Ми долучились

до привітань та

подарували музичне

обладнання

місцевому Будинку

культури.

На День селища

Олександрівка Олесь

Довгий пообіцяв

допомогти спортсменам

у придбанні спортивного

обладняння.

22 листопада 2016

року ми виконали

обіцянку та вручили

подарунок від народного

депутата.

День села Кримки День села Голивкове

Подарунки спортсменам Олександрівки



14 жовтня 2016 року

ми мали змогу привітати

жителів села Бірки з

Покровою, Днем

захисника України та

Днем села. Під час

концерту воїни АТО

отримали від нас подяки

та ікони, а матерям-

героїням ми подарували

рушники.

9 листопада 2016

року ми вітали

працівників культури

Олександрівського

району з професійним

святом, вручили їм

подяки за плідну працю

та подарували цінні

подарунки.

День села Бірки День культури

20 жовтня 2016 року в Олександрівському районному краєзнавчому музеї відбувся семінар, 

на якому започаткували фотовиставку Олеся Довгого «Працюю для виборців».

Олександрівський краєзнавчий музей



День селища 

Олександрівки

25 вересня 2016 року свій 231-й

день народження святкувало

селище Олександрівка. Привітати

жителів зі святом завітали:

селищний голова Олександр

Безпечний, голова Кіровоградської

обласної ради Олександр

Чорноіваненко, голова

Олександрівської РДА Ольга

Борота та голова районної ради

Григорій Гончаренко.

Щоб привітати жителів особисто,

на свято завітав і Олесь Довгий з

подарунком для всіх присутніх -

виступом справжніх столичних зірок

– народних артистів України,

лауреатів міжнародної премії

ім. Григорія Сковороди, учасників

урядових концертів та державних

культурних акцій – вокального

квартету «Гетьман».



Відкриття дитячого 

майданчика у селі 

Красносілля

У червні 2016 року для малечі

села Красносілля відбулось

справжнє свято – народний депутат

Олесь Довгий особисто приїхав на

відкриття нового дитячого

майданчика, який був встановлений

в рамках конкурсу «Разом до мрії».



У червні 2016 року Олесь Довгий особисто завітав на зустріч до Несватківського навчально-

виховного комплексу, де за період роботи було зроблено не мало добрих справ:

❖ у 2015 році ми відремонтували шкільну криницю;

❖ у 2016 були залучені кошти з державного бюджету для будівництва шатрової покрівлі;

❖ до Дня захисту дітей ми передали нові шкільні меблі;

❖ до свята 1-го вересня ми подарували корисні подарунки першачкам.

Несватківський навчально-виховний комплекс

Встановлення Хреста-оберіга
Для жителів села Гайове було встановлено Хрест-оберіг на початку села.



Влітку 2016 року було організовано свято для діток села Розумівка на честь відкриття

дитячого майданчика, який встановили в рамках конкурсу «Разом до мрії».

Під час робочого візиту на округ у червні 2016

року Олесь Довгий організував засідання круглого

столу із представниками місцевого самоврядування

Олександрівського району на тему «Інфраструктурні

проблеми громади села та їх вирішення через

видатки обласного та державного бюджетів», де

обговорювали подальшу співпрацю та розвиток

Олександрівського району.

Круглий стіл для голів

сільських рад 

Відкриття дитячого майданчика в селі Розумівка



Для діток Староосотського обласного

дитячого протитуберкульозного санаторію ми

організували цікаве свято, яке було сповнене

дитячими посмішкаим, адже всі вони

отримали від нас солодощі, а також безліч

подарунків від наших партнерів зі Сполучених

Штатів Америки.

Свято для дітей 

Стороосотського інтернату



Привітання та подарунки до

відзначення Дня людей з інвалідністю

для мешканців Біляївського

психоневрологічного інтерату.

До Олександрівської центральної

лікарні передано стерелізатор,

діатермокоагулятор, холодильник та

монітор пацієнта.

Проведено першу частину

капітального ремонту покрівлі

районного Будинку культури.

Надано матеріальну допомогу

територіальному центру соціального

обслуговування населення Олександрі-

вського району на відзначення Дня

Чорнобильської трагедії.

У 2016 році завдяки плідній праці нашої команди нам вдалось втілити в життя ще багато

добрих справ та проектів, серед яких варто відзначити такі:

2016

Надано благодійну допомогу

футбольній команді

Олександрівського ДЮСШ для

поїздки на змагання.

Надано допомогу на встановлення

пам’ятнику воїнам-прикордонникам у

селищі Олександрівка.

Надано медичне обладнання до

Центру первинної медико-санітарної

допомоги.

До районного центру дитячо-

юнацької творчості передано ноутбук.

Передано оргтехніку до районної бібліотеки для дорослих,

районного Будинку культури, районного центру дитячо-юнацької

творчості та Будинків культури у селах Цвітне, Букварка та Ясинове.



Привітали солодощами діток

Староосотського обласного дитячого

протитуберкульозного інтернату та

подарували стіл для настільного тенісу,

а також іграшки та одяг від іноземних

партнерів.

Привітали з Днем села жителів сіл

Родниківка, Ясинове.та Букварка.

До Дня вчителя привітали

працівників освіти та подарували цінні

подарунки.

У відповідь на прохання колективу

дитячого садка села Івангород було

передано морозильну камеру.

До свята 1-го вересня ми привітали

учнів селища Олександрівка з

початком нового навчального року та

подарували корисні подарунки

першачкам.

Надано благодійну допомогу для

відзначення Дня перемоги над

нацизмом у Другій світовій війні.

Задля поліпшення умов праці

подаровано велосипед поштарю

селища Олександрівки.

Допомога в організації святкування

Дня фізичної культури та спорту,

вручення подарунків.

Передано генератори до Розумівської,

Бовтиської, Вищеверещаківської та

Цвітненської шкіл.

Передано музичне обладнання до

Соснівської школи та до Будинків

культури сіл Голивкове та Родниківка.

Передано комплект меблів до

Івангородської школи та

Підлісненського Будинку культури.

До Єлизаветградської та Лісівської

селищних рад, Голиківської та

Староосотської сільських рад передано

мотокоси.



До Дня Святого Миколая для діток Староосотського обласного дитячого протитуберкульозного

інтернату ми, разом з Кіровоградським академічним обласним театром ляльок, організували

святкову виставу та привітали дітей солодощами.

День Святого Миколая

У 2015 році на звернення педагогічного колективу Михайлівської школи було

виділено кошти на ремонт туалету.

За нашим сприянням було відремонтовано покрівлю багатоквартирного будинку

селища Олександрівка.

Привітали цінним подарунком маленьку переможницю конкурсу «Я - Україночка»,

що був організований до дня селища Олександрівка.



1 жовтня в територіальному центрі соціального обслуговування Олександрівського району

було проведено свято до Дня людей похилого віку під назвою «Подаруйте серцю доброту», на

якому вітали та пригощали ветеранів та пенсіонерів Олександрівки.

День людей похилого віку

У відповідь на

звернення громадян,

які за станом здоров’я

потребують регуляр-

ного вимірювання

тиску, було надано

більше 1000 тоно-

метрів жителям

округу.

Тонометри для мешканців

У відповідь на звернення

Олександрівського літера-

турного об’єднання

«Крила» було надано

допомогу в організації

літературного вечора та

виданні збірки віршів про

сучасну війну «І плаче

росами земля…».

«І плаче росами земля…»



Книги івангород

Для організації

цікавого та

корисного

дозвілля молоді

села Бірки ми

подарували

тенісний стіл, який

встановили у

Будинку культури.

Поновлення 

бібліотечного фонду

У рамках постійно діючої акції з

поновлення бібліотечного фонду

бібліотек округу у грудні 2015 року,

Олесь Довгий особисто передав

книжки до Івангородської бібліотеки.

Загалом нові книжки отримали

бібліотеки Михайлівки, Розумівки,

Єлизаветградки, Старої Осоти та

інших сіл Олександрівського району.

Тенісний стіл 

На прохання

працівників

Будинку культури

села Розумівка

ми передали

нове звукове

обладнання.

Звукове обладнання 



У жовтні 2015 року учні

Підлісненського навчально-

виховного комплексу здобули

першіть у міжнардному конкурсі

«Молоді люди в європейських

лісах» (YPEF). Юні переможці

отримали від нас щирі вітання,

грамоти та подарунки.

У відповідь на звернення

мешканців двох

багатоквартирних будинків

села Бірки у 2015 році було

надано матеріальну допомогу

на реконструкцію вигрібної

ями, що знаходилась в

аварійному стані.

З метою задоволення

потреб населення,

автобусний маршрут

Кіровоград – Красносілля,

що йде через Трепівку, було

продовжено до села Вищі

Верещаки.

Відновлення 

автобусного 

маршруту

Реконструкція 

вигрібної ями у 

селі Бірки

Привітання 

переможців 

міжнародних змагань

Забезпечення твердопаливними матеріалами

Завдяки співпраці

з лісовими

господарствами

округу ми можемо

допомагати

твердопаливними

матеріалами тим,

хто не в змозі

забезпечити себе

самостійно.



За підтримки Олеся Довгого в Староосотському

обласному дитячому протитуберкульозному інтернаті

було організовано веселе свято до Дня захисту дітей.

Дітки грали в ігри, дивились виставу та пригощались

солодощами, які їм передав народний депутат.

Свято для дітей Староосотського

інтернату



На прохання мешканців села Розумівка було

встановлено лави для відпочинку в Свято-

Хрестовоздвиженську церкву.

Свято-Хрестовоздвиженська

церква

У вересні 2015 року для маленьких

спортсменів Олександрівського ДЮСШ ми

вкотре організували поїздку на футбольні

змагання та забезпечили команду

спортивною формою.

Футбольна команда 

Олександрівського ДЮСШ

Надано допомогу територіальному центру обслуговування населення

Олександрівського району на святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Надано допомогу для відзначення 70-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій

світовій війні.



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.

.

2014. Початок великого шляху

Заради щирих посмішок меленьких

мешканців району ми встановили нові

яскраві дитячі майданчики у селищах

Єлизаветградка, Олександрівка, Лісове

та селах Бірки, Веселе та Михайлівка.

Були встановлені нові вікна у

Бовтиському, Букварському,

Івангородському, Голивківському та

Вищеверащаківсьому ФАПах, а у

ФАПі села Ясинове встановили нові

двері.

Провели гейдерування дорожнього

покриття у селах Олександрівського

району, та зробили освітлення вулиці у

селі Бандурове.

У відповідь на звернення громади

села Івангород, сприяли у проведенні

ремонту місцевого храму.

На прохання молоді села Біляївка

ми подарували сітку для гри у

волейбол.

Подарували нові велосипеди для

медичних працівників ФАПів у селах

Ясинове та Букварка.

Встановили торговельні

майданчики у селах Польове, Гайове

та Несваткове.

Привітали солодощами дітей

Староосотського обласного дитячого

протитуберкульозного інтернату з

Новорічними святами.


