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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)



День визволення України

від фашистських загарбників
27 жовтня напередодні відзначення 73-ї річниці визволення України від фашистських загарбників

у селищі Онуфріївка відбувся мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам-

інтернаціоналістам.

Ювілей школи села Камбурліївка

У жовтні 2017 року школа села Камбурліївка святкувала свій 45-річний ювілей. Ми привітали

педагогічний колектив та учнів школи зі святом та вручили сертифікат для придбання ноутбука для

закладу.



Концерт 

Володимира 

Ткаченка

У жовтні 2017 року

для працівників освіти

Онуфріївського району

було організовано

святковий концерт

лауреата

Міжнародного

конкурсу «Юнiсть

Днiпра», фіналіста

проекту «Шанс - 4»,

учасника «ХIV-

Таврійських ігор»,

учасника проекту «Ти

Зірка» національного

відбору на ПК

«Євробачення 2006»,

соліста «дуету

Барселона», срібного

призера конкурсу

Нова хвиля – 2007

Володимира Ткаченка.



Святкування 

Дня села

Попівка

14 жовтня

2017 року День

свого села

відзначали жи-

телі Попівки.

Ми привітали

дружню

сільську гро-

маду та

подарували

сертифікат на

придбання

телевізора та

комп’ютера для

місцевої шко-

ли.



День села Деріївка

30 вересня 2017 року з нагоди відзначення 

Дня села Деріївки ми подарували сертифікат 

на ремонт місцевого водогону. 

День села Зибкове

14 жовтня 2017 року ми завітали на святкування Дня села Зибкове та подарували сертифікат

на придбання комп'ютера та принтера для місцевої школи.



День Партизанської

слави

22 вересня 2017 року з нагоди

відзначення Дня партизанської слави

відбулись мітинг-реквієм та покладання

квітів до меморіалів селища Онуфріївка.

День села Куцеволівка

У вересні 2017 року з нагоди святкування Дня села Куцеволівка його найменшим жителям

було вручено цінні подарунки від народного депутата України Олеся Довгого.



Свято Івана Купала 

в селі Мар’ївка

7 липня 2017 року привітали всіх присутніх на

святкуванні Івана Купала у селі Мар’ївка та, задля

поліпшення умов праці та своєчасності надання

допомоги, подарували сертифікат на придбання

електроскутера місцевому фельдшерсько-акушерському

пункту.

Привітання 

з 1 Вересня

З нагоди свята 1-го

Вересня ми привітали

педагогічний колектив,

учнів та їх батьків з

початком нового

навчального року та

вручили сертифікат на

придбання комп’ютерів

для школи села

Млинок.



24 червня 2017 року в селищі Онуфріївка, на території дендропарку, відбулось обласне свято

фольклору «Невичерпні джерела», в якому взяли участь більше 30-ти аматорських фольклорних

колективів Кіровоградської області та майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого

мистецтва Онуфріївського району. Ми залюбки прийняли запрошення та насолодились творчістю

талантів області.

Обласний фольклорний фестиваль «Невичерпні джерела»



Останній дзвоник –

початок безтурботних

канікул, саме з цим

святом ми привітали

учнів та вчителів

Онуфріївської ЗОШ І-ІІІ

ступенів. Відмінники та

найактивніші учні

отримали подяки від

народного депутата

України Олеся Довгого .

Задля вирішення питань, які

порушують у своїх зверненнях

мешканці району ми тісно

взаємодіємо з місцевими органами

влади, тому ми не могли не

скористатись нагодою привітати

працівників державної служби з

професійним святом та вручити їм

подяки.

Свято Останнього дзвоника

День державного 

службовця



25 травня 2017 року в рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби з артеріальною

гіпертонією, та зважаючи на численні звернення, ми забезпечили мешканців району, хворих

на гіпертонію, засобами для вимірювання тиску. Заходи було проведено у приміщенні

територіального центру соціального обслуговуваня Онуфріївського району, в амбулаторії села

Павлиш та в сільських радах села Попівка, Млинок та Куцеволівка.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією

Лекторій Малої Академії Наук
У рамках проекту Малої Академії Наук «Всеукраїнська мобільна студія популярної науки

та техніки» відбувся лекторій для школярів 8–10-х класів Онуфріївського району,

присвячений матеріалознавству.



5 травня в селі Куцеволівка

пройшла заключна частина

Всеукраїнської естафети пам’яті

в рамках відзначення Дня

пам’яті та примирення і

72-ї річниці перемоги над

нацизмом у Другій світовій війні,

а також заходи, присвячені

розвитку патріотизму в молодого

покоління.

Після заходу ми завітали з

привітаннями до ветеранів

Онуфріївського району

Всеукраїнська 

естафета пам’яті



Вручення сертифіката на мультимедійну дошку 

для школи села Куцеволівка
У березні 2017 року ми завітали до села Куцеволівка на урочисте святкування

Міжнародного жіночого дня, щоб привітати всіх жінок та дівчат зі святом та вручити сертифікат

на мультимедійну дошку для місцевої школи.

18 квітня 2017 року в Онуфріївському

районному Будинку культури відбувся цікавий

захід-розважальна шоу-програма під назвою

«Супер бабусі».

Учасницями заходу були 8 прекрасних жінок

віком від 58 до 69 років, які отримали від нас

привітання та подарунки.

Розважальна шоу програма 

«Супер бабусі» 



День села Куцеволівка та святкування Масляної

25 лютого 2017 року відбулось святкування Дня села Камбурліївка та Масляної. Свято

видалось веселе – співали, танцювали та, традиційно, спалювали солом’яне опудало – символ

зими. Ми привітали дружню сільську громаду зі святами та вручили цінний подарунок – сертифікат

на проектор для місцевої школи.

До районної бібліотеки передано

комп’ютери.

До районного Будинку культури

передано комп’ютер.

До районного центру дитячої та

юнацької творчості передано

оргтехніку – комп’ютери, ноутбук та

принтер.

До Онуфріївської центральної

районної лікарні передано медичне

обладнання.



До 85-ти річчя районної

газети «Придніпров’я», у

відповідь на звернення

головного редактора, ми

допомогли видати корисний

телефонний довідник установ,

організацій та підприємств

Онуфріївського району.

Ювілей районної газети 

«Придніпров’я»

Проведено аварійно-відновлювальні роботи на дорогах з твердим покриттям по вулиці

Спортивна, провулку Молодіжному та провулку Східному в селі Омельник.

Проведено

реконструкцію

тепломережі

комунального

підприємства

«Тепло-

комуненерго»

в селищі

Онуфріївка.

Реконструкція 

тепломережі

Ремонт дорожнього покриття у селі Омельник



1 вересня 2016 року

До свята 1-го Вересня ми завітали до шкіл Онуфріївського району, привітали вчителів та учнів з

початком нового навчального року та подарували корисні подарунки для першачків.

Дитячий майданчик у селі Млинок

У вересні 2016 року було встановлено дитячий майданчик для малечі села Млинок, який Олесь

Довгий відкривав особисто.



У вересні 2016 року в Києві, в Інституті мовознавства імені Олександра Потебні, відбулась

Міжнародна наукова конференція, присвячена 110-річчю від дня народження Івана

Костянтиновича Білодіда - відомого українського мовознавця та педагога, уродженця села Успенка.

За нашим сприянням було видано методичні матеріали до конференції та забезпечено присутність

вчителів Успенської школи на заході.

24 вересня у селі Успенка відбулось виїзне засідання міжнародної конференції, яке пройшло в

приміщенні Успенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, побудованої у 1963 році саме

завдяки Івану Білодіду, під час його перебування на посаді Міністра освіти УРСР.

Міжнародна наукова конференція



На прохання

молоді села

Павлиш ми по-

дарували нові

м’ячі для футбо-

льної команди.

День села Куцеволівка

Подарунки для футбольної 

команди

У вересні 2016 року Олесь Довий завітав на святкування Дня села Куцеволівка, щоб особисто

привітати всіх присутніх зі святом та вручити сертифікат на придбання музичного обладнання для

Будинку культури.

Привітання

з Днем вчителя

У жовтні ми

привітали пра-

цівників освіти

Онуфріївського

району з

професійним

святом.



15 жовтня ми завітали у село Зибкове, щоб привітати мешканців з ювілеєм - 250-ти річчним днем

села. До свята ми подарували незабутнє вогняне шоу для всіх присутніх.

250 років селу Зибкове

На прохання

колективу дитячого

садка «Ромашка», що

у селі Попівка, ми

передали обігрівачі у

спальну кімнату

малечі.

25 жовтня у селищі

Онуфріївка відбулась

пам’ятна хода та

покладання квітів до

пам’ятників жертвам

Голодомору, визволення

від німецько-фашистських

загарбників та полеглим у

бою Онуфріївчанам.

Дитячий садок 

«Ромашка»

День пам’яті 

жертв голодомору



14 жовтня ми

привітали всіх

мешканців

Онуфріївського

району та

учасників АТО з

Днем захисника

України.

У жовтні 2016 року День села святкували одразу три села Онуфріївського району: Успенка, Попівка

та Вишнівці. Ми завітали на кожне свято, щоб привітати жителів, вручити подарунки та побажати

сільським громадам благополуччя та розвитку у тісній співпраці.

Привітання з Днем села

У жовтні ми

завітали на

свято в школу

села Млинок,

привітали з

80-ти річним

ювілеєм та

подарували

набір м’ячів

для школярів.

День захисника України Ювілей Млинківської школи



День селища Павлиш

25 червня 2016 року у селищі Павлиш

відбулось урочисте святкування Дня села. Олесь

Довгий завітав на свято, щоб особисто привітати

сільську громаду та подарувати феєричне

вогняне шоу для всіх присутніх.



Круглий стіл

для голів сільських та селищних рад

Задля вирішення подальшого напрямку співпраці і розвитку

району, для голів сільських та селищних рад Онуфріївського

району було організовано круглий стіл на тему

«Інфраструктурні проблеми громади села та їх вирішення

через видатки обласного та державного бюджетів».

Дитячий 

майданчик у 

селі Успенка

У 2016 році відбулось

відкриття ще одного

дитячого майданчика в

Онуфріївському районі,

який був встановлений

завдяки співпраці з

головою сільської ради.

На цей раз свій ігровий

комплекс отримали діти

села Успенка.



Дитячий 

майданчик у селі 

Попівка

Олесь Довгий завітав

у село Попівка, щоб

особисто відкрити новий

майданчик, який був

встановлений спільними

зусиллями з головою

сільської ради.

День місцевого 

самоврядування
6 грудня ми вітали сільських

та селищних голів, голів

районної ради та РДА та

депутатів місцевих рад з Днем

місцевого самоврядування.

У грудні 2016 року ми

завітали на відзначення Дня

людей з інвалідністю та

пригостили всіх присутніх

солодощами.

День людей з 

інвалідністю



Влітку 2016 року Олесь довгий завітав

до селища Онуфріївка, щоб особисто

відкрити новий дитячий майданчик, який

був встановлений в рамках конкурсу

«Разом до мрії».

Відкриття дитячого майданчика 

в селищі Онуфріївка



Розпочато ремонт теплиці та

спортивної зали у Павлиському

навчально-виховному комплексі

імені В.О. Сухомлинського.

Подаровано нову спортивну

форму для Онуфріївського

футбольного клубу «Рубін».

До дитячих садків у селищі

Онуфріївка, сіл Успенка та Млинок

передано нові дитячі іграшки.

Надано матеріальну допомогу

Онуфріївському ДЮСШ «Юність»

для поїздки на чемпіонат.

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 медичне обладнання до

амбулаторій у селищі Павлиш та селі

Успенка.

Розроблено проектно-кошторисну

документацію щодо проведення

комплексних робіт з благоустрою

паркової зони по вулиці Молодіжна, що

у селі Успенка.

До Будинків культури сіл Куцеволівка

та Попівка передано музичне

обладнання.

До навчально-виховного комплексу

«Куцеволівська загальноосвітня

школа I-III ступенів – ДНЗ» передано

магнітну інтерактивну дошку.



Проведено капітальний ремонт

теплотраси Василівської загально-

освітньої школи I-III ступенів.

До Дня людей похилого віку ми

пригощали солодощами мешканців

Онуфріївського геріатричного

пансіонату.

Учасникам танцювального

ансамблю «Актив» було подаровано

нові сукні для виступів.

Привітання та подарунки для

жителів селища Онуфріївка, сіл

Успенка та Млинок до святкування

Дня села та селища.

До Дня ветерана ми привітали

ветеранів Онуфріївського району.

Для жителів та гостей

Онуфріївського району було

організовано концерт заслуженої

артистки України Наталії Май.

Залучено кошти з державного

бюджету на капітальний ремонт

дитячого дошкільного закладу

«Оленка», що у селищі Павлиш.

Проведено капітальний ремонт

вулиці Колгоспна, що у селі Зибкове.

До Онуфріївської районної ради

передано відеообладнання.

У районному Будинку культури було

встановлено нові двері.

Проведено капітальний ремонт та

встановлено енергозберігаючі вікна у

Павлиському навчально-виховному

комплексі.



День 

селища Онуфріївка

У вересні 2015 року

ми організували святковий

концерт до дня селища

Онуфріївка, щоб привітати

всіх жителів зі святом

та побажати сільській

громаді процвітання

та розвитку.



Ювілей фізично-спортивної організації «Колос»
У 2015 році, у День працівників фізичної культури і спорту, ми привітали з 65-ти річчям

Всеукраїнську фізично-спортивну організацію «Колос»

У відповідь на звернення

працівників музею історії

Онуфріївського району було

надано благодійну допомогу на

встановлення нових вікон у будівлі

музею.

До Дня перемоги над нацизмом

у Другій світовій війні ми привітали

зі святом ветеранів району.

На прохання жителів села

Камбурліївка було поновлено

автобусне сполучення з селом за

напрямком Байдакове-Кременчуг.

У школу села Байдакове

подаровано набір м’ячів для різних

видів спорту.



Задля розвитку спорту серед молоді, було встановлено спортивний майданчик у подвір’ї школи

села Успенка та подаровано футбольні м’ячі.

Спортивний майданчик у селі Успенка

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.

Тонометри для мешканців



До Дня

захисту дітей ми

подарували нові

іграшки у дитячий

садок

«Дзвіночок» села

Успенка.

Дитячий садок «Дзвіночок» Поновлення бібліотечного фонду

До бібліотеки

села Омельник

було передано нові

книги.

Зустріч із представниками місцевого самоврядування та 

жителями Онуфріївського району

У березні 2015 року Олесь Довгий з робочим візитом завітав до селища Онуфріївка. Метою візиту

було знайомство з представниками місцевого самоврядування для подальшої співпраці і розвитку

району та проведення особистого прийому громадян.



Подаровано велосипеди для

працівників ФАПів у селах Василівка,

Вишнівці, Омельник, Деріївка,

Куцеволівка, Камбурліївка та Калачівка.

Встановлено зупинки громадського

транспорту в селах Вишнівці та

Млинок.

Встановлено новий котел та

електроплиту у школу села Омельник.

Встановлено дитячі майданчики у

селах Камбурліївка, Куцеволівка,

Зибкове, селищах Павлиш та

Онуфріївка.

Подаровано м’ячі для футбольної

команди клубу «Колос»

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.

Привітання та подарунки до

Новорічних свят для мешканців

Онуфріївського геріатричного

пансіонату.

В школі села Деріївка проведено

ремонт тепломережі, а у Василівській

школі пробурено свердловину.

У ФАПі села Мар’ївка було

встановлено нові вікна та вхідні двері.


