СВІТЛОВОДСЬКИЙ
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

Конкурс дитячих малюнків
«Україна — країна
європейська»
12 листопада 2017 року в місті
Світловодськ Крилівським об’днанням
поляків «Полонія» було організовано
конкурс дитячих малюнків «Україна —
країна європейська», для якого ми надали
призовий фонд - набори для творчості та
солодощі для учасників.

День працівника соціальної сфери
З
нагоди
професійного
свята працівники
територіального
центру
обслуговування
населення
отримали від нас
вітання та подяки
за роботу.

День селища Реківка
11 листопада 2017 року завітали на урочисте святкування Дня селища Реківка та привітали
солодкими подарунками всіх учасників спортивних змагань.

День села Федірки
У жовтні 2017 року завітали на урочисте
святкування Дня села Федірки, щоб
подарувати сертифікат на встановлення
нового ігрового майданчика для веселих
забав найменших жителів села.

День села Захарівка
14 жовтня 2017 року ми завітали до Захарівки щоб щиро привітати жителів з Днем села та
побажати дружній сільській громаді розвитку та процвітання у тісній співпраці.

Всеукраїнський турнір з баскетболу серед юніорів
З 6-8 жовтня у Світловодську проходив Всеукраїнський турнір з баскетболу, під егідою Федерації
баскетболу України «Осінь – 2017» в МСК ім. Анатолія Тузовського, де завдяки народному депутату
України Олесю Довгому було встановлено мультисесійне електронне табло.

День села Глинськ

7 жовтня 2017 року з нагоди відзначення Дня села Глинськ було передано сертифікат на
обладнання для хімічного кабінету Загальноосвітньої школи I-III ступенів.

Ювілей Світловодської школи № 9
29 вересня 2017 року з нагоди відзначення 50-річного
ювілею Світловодської загальнооствітньої школи I-III
ступенів №9 ми привітали педагогічний колектив та учнів
закладу й подарували сертифікат на придбання
оргтехніки.

День села Григорівка

9 вересня ми завітали до Григорівки, щоб привітати всіх присутніх на святі з Днем села та
вручити пам’ятну табличку для місцевої школи.

Акція «Школярик»
До початку нового навчального року ми,
спільно з Товариством Червоного Хреста
України, провели акцію «Школярик». Діти
загиблих воїнів АТО отримали набори
канцелярії та шкільного приладдя, а також
пригостились солодощами у місцевому
кафе.

День незалежності України

24 серпня 2017 року ми завітали на урочистий концерт, приурочений до Дня Незалежності
України, привітали всіх присутніх зі святом та побажали мирного неба та злагоди.

Молитва
за Україну
До відзначення 26-ої
річниці
незалежності
України ми разом із
начальниками
державних управлінь і
духовенством
району
взяли участь у молитві
за Україну в Таловій
Балці.

Майстер-клас
спортивного танцю у
візках
У рамках проекту «Ми і спорт»
у світловодській громадській
організації
«Центр
активної
соціально-психологічної
реабілітації інвалідів «Добрада»
відбувся
майстер-клас
спортивного танцю.

Підтримка
армії
Для
потреб
армії
передано
ноутбук для 59-ої
мотопіхотної
бригади.

Відкриття юнацьких чемпіонатів з туризму
8 липня у місті
Світловодськ
відбулось урочисте
відкриття
46-го
Чемпіонату України
серед юнаків з
пішохідного
туризму та 5-го
Чемпіонату України
серед юнаків з
велосипедного
туризму.

Свято Івана Купала
6 липня 2017
року завітали на
традиційне
святкування Івана
Купала до села
Павлівка.

День молоді та парад
випускників
Юність — час окрилених мрій! Під такою
назвою 30 червня на головній сцені
Набережної міста Світловодськ відбулося
свято до Дня молоді. У рамки творчого заходу
органічно
вписався
парад
випускників
"Світловодщина – 2017", у якому взяли участь
40 випускників Світловодського району, які
отримали солодкі подарунки від народного
депутата України Олеся Довгого.

Подарунки для «Добради»
«Проблеми та перспективи розвитку
фізичної культури для осіб з інвалідністю» —
ця тема обговорювалась під час круглого
столу, який відбувся 16 червня у приміщенні
Центру
активної
соціально-психологічної
реабілітації інвалідів "Добрада". Ми взяли
участь у обговоренні та подарували центру
набір м’ячів для гри в бочче (один з
паралімпійських видів спорту).

День медичного працівника

До відзначення Дня медичного працівника у місті Світловодськ проходили урочисті заходи в
Центральній районній лікарні та Будинку культури Світловодського району. З нагоди свята ми
вручали подяки та солодкі подарунки медичним працівникам району.

Краєзнавча вікторина «Син полинових степів»
Привітали
цінними
подарунками переможців
вікторини
серед
старшокласників,
яка
стосувалась життя та
творчості
Миколи
Смоленчука, що була
організована
районною
бібліотекою.

VI дитячо-юнацький регіональний фестиваль "Барви рідної землі"
З нагоди відзначення Дня міста Світловодськ, за підтримки народного депутата України Олеся
Довгого вкотре було проведено дитячо-юнацький фестиваль «Барви рідної землі», в якому у 2017 році
взяла участь рекордна кількість учасників – 527 дітей Кіровоградської області. Півсотні танцювальних
номерів глядачам і поважному журі юні артисти демонстрували протягом трьох годин. Переможці
визначалися у п’яти номінаціях та у різних вікових категоріях. Тож призерів було багато. Завершилося
це видовищне дійство врученням кубків, дипломів та пам’ятних призів від народного депутата Олеся
Довгого.

До Дня міста Світловодськ ми
привітали всіх жителів та гостей міста
зі святом та, користуючись нагодою,
подарували
сертифікат
на
виготовлення пам’ятника Воїнам АТО.
День міста – це привід для того, щоб
згадати за що ми любимо і славимо мальовничий
Світловодськ, дім, який для тисяч українців став
долею. Кожен із мешканців у цей день відчуває
себе частиною великої родини. Разом з його
жителями, місто росте і розвивається, долає
незгоди та радіє успіхам.
Найбільша гордість міста – це ви, його
мешканці. Бажаю вам натхнення, самовідданості
та наполегливості для розвитку та процвітання
славного
Світловодська!
Божого
вам
благословення та нових звершень на благо
рідного міста! З Днем народження, дорогі
світловодці, з Днем народження Тебе –
Світловодськ!
З повагою, Олесь Довгий

День захисту дітей

З ранку до яхт-клубу «Кристал» з’їжджались діти з різних куточків Світловодщини. Розпочалася
масштабна програма святковим концертом під назвою "Ми родом з дитинства", який об’єднав творчу
молодь з усього району. Ми привітали всіх присутніх з подвійним святом – святом дитинства та
першим днем літа.

Відкриття майданчика для гри у волейбол
3-го червня ми
взяли
участь
в
урочистому відкритті
спортивного
майданчика для гри у
волейбол при міській
комплексній дитячоюнацькій спортивні
школі №1.

Відкрита першість
БК "Легіон" з
боксу серед дітей
За
підтримки
народного
депутата
України Олеся Довгого
1-3
червня
у
Світловодську, в МСК
ім.
А.
Тузовського,
відбулася третя відкрита
першість БК "Легіон" з
боксу
серед
дітей
1999-2010
р.н.,
присвячена Дню міста.
Світловодськ
представляли
три
команди:
ДЮСШ №1, спортивний
клуб
"Атлант"
та
боксерський
клуб
"Легіон". Загалом понад
150 бійців з різних міст
та сіл України випробовували свої сили на
ринзі.

Ювілей Світловодської центральної міської бібліотеки

18 травня ми вітали колектив Світловодської центральної міської бібліотеки з 60-річним ювілеєм.
З нагоди свята ми подарували сертифікат на придбання комп’ютерів та багатофункціонального
пристрою (МФУ).

Всеукраїнський турнір з баскетболу
За
підтримки
народного
депутата
Олеся Довгого з 19-21
травня
в
місті
Світловодськ проходив
Всеукраїнський турнір
з баскетболу серед
юнаків 2007-2008 років
народження.

Звітний концерт
Світловодської музичної школи
17 травня в концертній залі міського Палацу
культури відбувся звітний концерт вихованців та
викладачів Світловодської дитячої музичної
школи – найстаршого і найшанованішого
спеціалізованого
мистецького
навчального
закладу міста.
Ми сприяємо участі талановитих хлопців та
дівчат у різних конкурсах та фестивалях, адже
вони завжди повертаються з перемогою.

День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
9 травня ми взяли участь в урочистих заходах до
відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні: відвідали братські могили і
пам’ятники героям війни та урочистий мітинг біля
«Вічного вогню», щоб вшанувати пам’ять загиблих
та подякувати за подвиг присутнім ветеранам
війни.

День пам’яті та примирення

День пам’яті та примирення 8 травня у Світловодському районі відзначили урочистим
відкриттям відновленого пам’ятного знаку воїнам-визволителям, збудованого на честь 25-річчя
визволення району від німецько-фашистських загарбників. Після заходу ми завітали з подарунками
до ветеранів Світловодського району.

Туристичний фестиваль «Світловодщина-2017»

1 травня 2017 року
відбувся традиційний та
масштабний захід Світловодщини - туристичний
фестиваль
«Світловодщина – 2017».

«Мистецький узвіз»
30 квітня з 12-ої години і до пізнього вечора у місті Світловодськ відбулась цікава і масштабна
культурна подія «Мистецький узвіз». Цього року "Мистецький узвіз" зібрав велику кількість творчих і
обдарованих людей: художників, фотографів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва,
музикантів, акторів-аматорів не тільки зі Світловодщини, а й з інших регіонів. Традиційно проводився
конкурс "Великоднє дерево", на якому було представлено понад 50 писанок, виготовлених руками
дітей та дорослих.
Міський Палац культури підготував ексклюзивну концертно-розважальну програму, задіявши свої
молодіжні колективи, а для малечі культурно-громадський центр "іSHIFT" організував показ цікавого
мультфільму просто неба.

Відкриття водопроводу в селі Озера
День 27 квітня 2017 року для мешканців села Озера став по-справжньому історичним, адже цього
дня було врочисто підключено водопровідну мережу села до центрального водопроводу. У це важко
повірити, але більше 20 років село Озера, незважаючи на свою «водяну» назву, було змушене жити
без нормального водопостачання. Завдяки народному депутату України Олесю Довгому з державного
бюджету було виділено необхідні кошти на будівництво водопровідної мережі протяжністю
більше 4 км.
Зі словами щирої вдячності представнику нардепа — Аллі Іщенко, присутній на урочистостях, було
вручено лист-подяку на ім’я Олеся Довгого від усієї територіальної громади Озерської сільської ради.

Районний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості
«Квітневий зорепад»

6 квітня у Світловодському районному Будинку культури відбувся конкурс дитячої та юнацької
творчості "Квітневий зорепад" у якому брали участь більше 150 учасників від сільських клубних
закладів та закладів освіти.
.
День вшанування

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

«Алея пам’яті» вчителям

28 березня біля ЗШ І-ІІІ ст. №2 з метою вшанування пам’яті вчителів, які працювали у
навчальному закладі, учні 11-го класу розпочали висадження дерев майбутньої
«Алеї пам’яті», для якої ми надали саджанці.

29-ий пуск води каналом "Дніпро-Інгулець"
4 квітня 2017 року
відбувся урочистий мітинг з
нагоди 29-го пуску води
каналом «Дніпро-Інгулець»,
який є дуже важливим в
масштабах
не
лише
області, а й тих регіонів
країни, які користуються
його послугами.

203-тя річниця від дня народження
Тараса Шевченка

9 березня 2017 у місті Світловодськ відбулись урочисті заходи з нагоди святкування
203-ої річниці з дня народження видатного українського поета, художника та
громадського діяча Тараса Шевченка.

Допомога «Будинку милосердя»
Відгукнулись на звернення мешканців «Будинку
милосердя», що знаходиться у місті Світловодськ,
та сприяли у наданні твердопаливних матеріалів
для закладу.

Фінал конкурсу «Міс Світловодщини – 2017»

7 березня 2017 року у місті Світловодськ відбувся фінал конкурсу краси
«Міс Світловодщини – 2017». Усі учасниці отримали від нас привітання, а переможниця
конкурсу, Катерина Касненко, отримала в подарунок розміщення її фото на білбордах
Світловодська.

Привітання з 90-річним ювілеєм
3 березня 2017 року ми мали нагоду привітати з
ювілеєм колишнього керівника Світловодської
районної бібліотеки та учасника війни Пугача
Федора Григоровича.

Амбулаторії сіл Микильське та Глинськ

1 березня 2017 року разом з головним лікарем комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Світловодської районної ради Кіровоградської області» було
передано кардіографи та сумки-укладки сімейного лікаря в амбулаторії сіл Микильське та
Глинськ.

Вшанування пам’яті Героїв
Небесної Сотні
20 лютого 2017 року ми, разом з
представниками влади та жителями міста
Світловодськ, вшанували пам’ять загиблих під
час Революції Гідності покладанням квітів та
хвилиною мовчання.

Вшанування пам’яті Вадима Бойка

Вадим Бойко – талановита особистість, яскрава зірка тележурналістики кінця 80-х –
початку 90-х років, молодий, відвертий політик, народний депутат України 1990-1992 рр., який
трагічно загинув у 1992 році.
14 лютого 2017 року відбулось вшанування пам’яті видатного жителя міста Світловодськ та
покладання квітів до меморіальної дошки, що встановлена на стіні будинку №13 по вулиці Героїв
України, де мешкав Вадим.

День Соборності
України
20 січня 2017 року у місті
Світловодськ відбувся урочитсий захід,
присвячений Дню Соборності України,
та покладання квітів до пам’ятника
Тараса Шевченка.

Свято Хрещення Господнього
у місті Світловодськ
19 січня у місті Світловодськ відбулось
традиційне
святкування
одного
з
найважливіших християнських свят, яке ми
зустріли разом з громадою міста.

Світловодська дитяча школа
мистецтв

До Світловодської дитячої школи мистецтв
було передано цифрове фортепіано. Щоб
продемонструвати
можливості
нового
інструменту, випускницями закладу було
влаштовано концерт.

Відкриття центральної
ялинки
міста Світловодськ
19 грудня, у День Святого
Миколая, відбулось урочисте
відкриття центральної ялинки
міста, на якому ми привітали всіх
присутніх з новорічними святами.

День Святого Миколая
У
День
Святого
Миколая
ми
завітали
до
Світловодської
загальноосвітньої
школи-інтернату I-III ступенів №1 та Світловодської школи-інтернату санаторного типу для дітей з
малими та затухаючими формами туберкульозу, привітали всіх діток зі святом, пригостили
солодощами та вручили корисні подарунки. Також у День Святого Миколая ми, спільно з
Товариством Червоного Хреста України, привітали солодощами дітей із малозабезпечених сімей
міста Світловодськ та сіл Григорівка і Нагірне.

День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС
До Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС у місті Світловодськ
відбулась урочиста хода та покладання квітів до
пам’ятника ліквідаторам аварії.

День визволення Новогеоргіївська
та Новогеоргіївського району від
німецько-фашистських
загарбників
2 грудня 2016 року в місті Світловодськ відбувся
урочистий мітинг, присвячений 73-й річниці
визволення Новогеоргіївська та Новогеоргіївського
району від німецько-фашистських загарбників на
якому ми, разом з представниками місцевої влади
та жителями міста, поклали квіти до «Вічного
вогню».

Дитячий садок
«Золотий ключик»
Для
малечі
дитячого
садка
«Золотий
ключик»,
що
в
місті
Світловодськ,
було подаровано нові іграшки.

Центральна
міська бібліотека
До
Центральної
міської бібліотеки міста
Світловодськ
було
передано
необхідну
канцелярію та USBфлешки.

Міжнародний день людей з
інвалідністю
У грудні 2016 року в
місті
Світловодськ
відбувся захід, приурочений до
Міжнародного дня людей з
інвалідністю, на якому
ми
пригощали
всіх
присутніх солодощами.

Кубок України з пауерліфтингу

У 2016 році
було
надано
допомогу
у змаганнях Кубку України з пауерліфтингу.

Світловодський військкомат
Для покращення
умов
праці
у
2016
році
було
передано комп’ютер
до Світловодського
військового
комісаріату.

спортсменам

Світловодщини

для

участі

Привітання зі святами
У
жовтні
2016
року
ми
привітали жителів
міста Світловодськ
з Днем захисника
України,
Днем
Козацтва
та
з
Покровою.

День медичного працівника
На
урочистому
святкуванні
Дня
медичного працівника ми привітали
всіх присутніх зі
святом та вручили
подяки найкращим
представникам
медичної справи.

Автомобіль для командира військової розвідки 42-го батальйону
Для потреб української армії було передано позашляховик у відділення окремого взводу
військової розвідки 42-го батальйону.

День села Глинськ
У
жовтні
2016 року ми
привітали
громаду села
Глинська
зі
святом, а для
розвитку
спорту подарували набір
м’ячів.

День працівника сільського господарства
У листопаді 2016 року Світловодський район відзначав День працівника сільського господарства.
На святі були присутні представники місцевого самоврядування, фермери, керівники та працівники
агрофірм. Ми привітали всіх присутніх зі святом та вручили подяки за плідну працю.

Відкриття електронного
табло в спортивному
комплексі
В
міському
спортивному
комплексі
імені
Анатолія
Тузовського відбулася знакова
подія – Олесь Довгий завітав до
головної спортивної споруди міста,
щоб подарувати мультисесійне
електронне табло.

Свято останнього дзвоника
У травні 2016 року ми завітали на свято останнього дзвоника у загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 5 міста Світловодськ , щоб привітати випускників та вручити подарунок для школи – телевізор.

Відкриття дитячого відділення
Світловодської центральної районної лікарні

Влітку 2016 року Олесь Довгий завітав на відкриття оновленого дитячого відділення
Світловодської центральної районної лікарні, в яке було передано нові ліжка з матрацами, щоб
особисто впевнитись у якості виконаних робіт.

День міста Світловодськ
У червні 2016 року Олесь Довгий подарував
жителям міста Світловодськ справжнє свято –
VІ щорічний регіональний
фестиваль народної
хореографії «Барви рідної землі», в якому взяли
участь 24 танцювальні колективи з Онуфріївки,
Знам’янки,
Олександрії,
Новоукраїнки,
Новомиргорода,
Добровеличківки,
міста
Світловодська і Світловодського району.

Відкриття дитячого
майданчика
у селі Калантаїв
Влітку
2016
року
народний депутат України
Олесь Довгий завітав у
село
Калантаїв
щоб
зустрітись з громадою та
особисто відкрити новий
дитячий майданчик, який
було встановлено в рамках
конкурсу «Разом до мрії».

День Незалежності України

24 серпня 2016 року ми завітали у село Григорівка на урочисте святкування Дня Незалежності
України, щоб привітати сільську громаду з державним святом та вручити подяки представникам
місцевої адміністрації.

День автомобіліста
Привітали
бригаду
швидкої
допомоги
міста
Світловодськ
і
Світловодського
району
з
Днем
автомобіліста.
Подарували набір
інструментів.

Експедиція «Ріка життя»
Підтримали учасників
унікальної
експедиції,
що
проходить
через
всю Україну вздовж
Дніпра.
та
називається «Ріка
життя»,

День Державного Прапора України

23 серпня 2016 року ми завітали на урочисте святкування Дня Державного прапора України
у село Велика Скельова, щоб привітати сільську громаду зі святом.

Відкриття дитячого майданчика в селі Григорівка
Влітку 2016 року народний депутат України Олесь Довгий завітав у село Григорівка на відкриття
дитячого майданчика, який був встановлений в рамках конкурсу «Разом до мрії».

Підтримка Федерації дзюдо Світловодського району

Розуміючи важливість спорту для розвитку зростаючого покоління, ми постійно підтримуємо
різні спортивні організації. Зокрема допомагаємо Федерації дзюдо Світловодського району в
організації та участі у спортивних змаганнях, а для комфортних тренувань маленьких дзюдоїстів
ми передали їм нові татамі.

День довкілля

Під час робочого візиту в місто Світловодськ Олесь Довгий разом із головою Світловодської РДА
Сергієм Твердовським та жителями міста висадили липову алею перед будівлею РДА та
Світловодської міської ради.

День Світловодського району
У липні 2016
року
відбулось
урочисте святкування
дня
Світловодського
району.

Реконструкція
школи у селі
Подорожнє
У 2016 році було
залучено кошти на
капітальний ремонт
загальноосвітньої
школи I-III ступенів у
селі Подорожнє.

Проведено
ямковий
ремонт
дорожнього покриття у селі Власівка.

До
Захарівського
навчальновиховного
комплексу
передано
багатофункціональний пристрій.

У Григорівській загальноосвітній
школі I-III ступенів було проведено
капітальний ремонт теплотраси та
встановлено нові енергозберігаючі
вікна.

Передано спортивний інвентар для
занять з хортингу для Федірківського
навчально-виховного комплексу та
Павлиської школи.

Світловодська Федерація Хортингу

Хортинг - відносно новий вид бойового мистецтва, народжений в
Україні, що має на меті відродження славної козацької традиції
виховання здорової і сильної молоді.
І, звичайно, ми усіляко підтримуємо наших спортсменів:
у 2015 році було надано допомогу для організації змагань та
забезпечено участь у Першому чемпіонаті світу з хортингу,
у 2016 році ми привітали команду Світловодських спортсменів із
перемогою на міжнародних змаганнях та вручили сертифікат на
спортивне обладнання.

Турнір зі змішаних єдиноборств

За підтримки народного депутата Олеся Довгого, у березні 2015 року відбувся турнір
зі змішаних єдиноборств.

Клуб веселих та кмітливих
У день сміху, 1 квітня, на сцені Світловодського районного удинку культури, за підтримки Олеся
Довгого, відбулось веселе змагання за Кубок «Придніпровської ліги» КВК.

Дитячий майданчик у селі Микільське
У вересні 2015 року було встановлено дитячий майданчик для дітей села Микільське.

Передано музичну апаратуру до
Захарівської, Григорівської, Іванівської,
Микільської, Миронівської, Подорожненської та Глинської сільських рад.
Передано оргтехніку до Нагірненської
та Федірківської сільських рад.

У парку ім. Т. Г. Шевченка, що в
місті Світловодськ було встановлено
елементи спортивного майданчика.
Надано
промисловців
Світловодськ.

допомогу
союзу
та підприємців міста

Дитячий майданчик
в селищі Власівка
У вересні 2015 року у дітей селища Власівка
відбулось грандіозне свято – відкриття сучасного
яскравого ігрового комплексу.

День Світловодського району
27 червня 2015 року у селі Велика Андрусівка відбулось
урочисте святкування Дня Світловодського району, яке
проходило дуже весело - з виступами та гостинцями від
представників різних сільських рад. Олесь Довгий завітав на
свято, щоб поспілкуватись з жителями району, привітати їх та
вручити подарунок для кожної сільської ради. Також народним
обранцем був започаткований кубок з перетягування канату.

Фестиваль народної
хореографії
До Дня міста Світловодськ, у 2015 році,
відбувся V Регіональний
фестиваль
народної хореографії «Барви рідної
землі», який щорічно проходить за
підтримки народного депутата України
Олеся Довгого.
Цей фестиваль із року в рік доводить,
що наша земля багата талановитими
дітьми та педагогами.

День перемоги
над нацизмом у
Другій світовій війні
До Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій
війні Олесь Довгий завітав
у місто Світловодськ та
привітав
ветеранів
і
жителів району з річницею
перемоги.

Озеленення міста Світловодськ

Долучились до акції з озеленення міста до 70-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні та, разом з жителями міста, висадили саджанці горобини, клена, дуба, липи та каштану.

Ремонт дорожнього покриття
в селі Власівка
Було
проведено
ямковий
ремонт
дорожнього покриття
у селі Власівка.

Поповнення бібліотечного
фонду
До Світловодської
районної
бібліотеки
було передано книги,
які розподілили між
бібліотеками району.

Акція «Школярик»
Разом із Світловодською міською
організацією
Товариства
Червоного
Хреста України «Школярик» допомогли
до 1-го вересня забезпечити необхідним
приладдям дітей з малозабезпечених
сімей, дітей сиріт та дітей, переміщених
із зони проведення АТО.

Подарунки для
художніх колективів
До
Павлівського
та
Озерського
Будинків
культури
було
передано
сценічні
костюми
для
виступів.

День села Григорівка
Ми
привітали
сільську
громаду
зі
святом
та
подарували
тенісний
стіл
для місцевої школи та книги
для бібліотеки.

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.

Відкриття
громадської
приймальні
народного депутата
Олеся Довгого
Задля
покращення
комунікації з жителями міста
Світловодськ
та
Світловодського
району
у
2015 році відбулось відкриття
першої громадської приймальні
народного депутата України на
виборчому окрузі, на яке
завітали представники місцевої
влади, духовенство, преса та
громадськість.

Зустріч із місцевою владою, промисловцями, підприємцями та
жителями міста Світловодськ
та району

У березні 2015 року Олесь Довгий завітав з робочим візитом у місто Світловодськ. Метою
візиту було знайомство з представниками місцевого самоврядування, проведення зустрічі з
представниками промисловості і підприємства та проведення особистого прийому громадян.

Нові двері для мешканців
багатоповерхового будинку
У
відповідь
на
звернення
мешканців
багатоквартирного будинку
№ 13а/9 по вулиці Вільна,
що в місті Світловодськ,
було встановлено нові
металеві двері в під’їзді.

Будинок культури
села Велика Андрусівка
У 2015 році
було
встановлено
нові
енергозберігаючі
вікна у Будинку
культури
села
Велика
Андрусівка.

Відкриття
меморіального
комплексу
До відзначення 70-ої річниці
перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні було
надано
допомогу
на
встановлення меморіального
комплексу у селі Велика
Скельова.
Олесь Довгий завітав на
відкриття,
щоб
вшанувати
пам’ять полеглих у бою.

Дитячий майданчик
у селі Велика Скельова
У вересні 2015 року для найменших жителів
села Велика Скельова відбулось справжнє свято –
відкриття нового дитячого майданчика для веселих ігор та
забав.

Дитячий майданчик у місті Світловодськ

У вересні 2015 року Олесь Довгий завітав в місто Світловодськ, щоб особисто відкрити новий
дитячий майданчик, який було встановлено в рамках конкурсу «Разом до мрії».
У
відповідь
на
звернення
мешканців
багатоповерхового
будинку № 27 по вулиці Бойка у
Світлодську було надано допомогу
для відновлення роботи ліфту.

У відповідь на звернення батьків учнів
Світловодської Загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 було встановлено
нові вікна в класній кімнаті №17.

Альманах
«Світловодськ. Народження міста»
Задля збереження історичної пам’яті про трудові подвиги
мешканців Кіровоградщини та на честь 55-ти річного ювілею
Кременчутської ГЕС ми видали альманах, в якому зібрали
свідчення багатьох поважних ветеранів підприємства, які
поділились з нами своїми враженнями від будівництва
унікальної гідроелектростанції.
Примірники альманаху передано у школи і бібліотеки
міста Світловодськ та Світловодського району.

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.
Встановлено дитячі майданчики в
місті Світловодськ, селищі Власівка та
селах Глинськ, Захарівка, Іванівка,
Павлівка та Велика Андрусівка.

В
місті
Світловодськ
було
відремонтовано зупинки громадського
транспорту, а в селах Миронівка,
Подорожнє і Федірки встановлено нові.

Привітали з Новорічними святами
мешканців дитячого будинку змішаного
типу «Рідна оселя».

У ФАПі села Федірки було
встановлено нові вхідні двері, а у ФАПі
села Захарівка – нові вікна.

Проведено ремонт покрівлі Будинку
культури у селі Григорівка.

Облаштовано комп’ютерний клас та
проведено інтернет в школу села
Микільське.

Проведено
ямковий
ремонт
дорожнього покриття на під’їзді до села
Золотарівка.

Проведено
мережу
вуличного
освітлення в селі Микільське.

Для працівників ФАПу села Іванівка
було передано велосипед.

У Миронівській загальноосвітній
школі I-III ступенів було проведено
ремонт покрівлі.

Встановлено
огорожу
навколо
дитячого садка села Григорівка.

Передано музичну апаратуру
Будинок культури села Озера.

в

