МІСТО ЗНАМ’ЯНКА ТА
ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ 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 захисника України та День Українського козацва

У жовтні Знам’янському районному Будинку культури в селі Богданівка з нагоди відзначення Дня
захисника України та Дня українського козацтва відбулися урочистості та святковий концерт
«Мужності й геройства свято».

День села Мошорине
13 жовтня жителі села Мошорине відзначали День
села. Ми завітали на свято, щоб привітати сільську
громаду та вручити сертифікати на придбання
вуличних тренажерів та музичного обладнання для
Будинку культури.

Знам’янська дирекція залізничних перевезень

6 листопада 2017 року завітали до Знам’янської дирекції залізничних перевезень та привітали
працівників та ветеранів залізниці з Днем Залізничника. Голові ветеранської організаціі вручили
кольоровий багатофункціональний пристрій та солодощі.

Ювілей футбольної команди «Промінь»
У листопаді 2017 року в Богданівському Будинку культури
відзначали ювілей «50 років футбольній команді «Промінь». Ми
завітали на свято, щоб привітати спортсменів та подарувати
футбольні м’ячі та кутові прапорці для футбольного поля.

День працівника
сільського господарства
17 листопада 2017 року в приміщенні Знам’янської
районної державної адміністрації відбулися урочистості,
присвячені Дню працівника сільського господарства.

День української писемності та мови
9 листопада завітали до Знамянського районного
відділу освіти та привітали з Днем української
писемності та мови. Подарунком стали книги
письменниці Галини Рогової, якій ми допомогли у
видавництві та книги й диски відомого українського
поета Олексія Довгого.

День працівника соціальної сфери
3-го листопада 2017 року ми урочисто вітали та
вручали подяки працівникам соціальної сфери з нагоди
професійного свята.

День визволення України
від фашистських загарбників
27 жовтня напередодні відзначення 73-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників у місті Знам’янка відбувся мітинг-реквієм та урочиста хода до меморіального
кладовища для вшанування загиблих у війні.

День села Дмитрівка
29 вересня 2017 року народний депутат Олесь Довгий
завітав на урочисте святкування Дня села Дмитрівка, щоб
привітати дружню сільську громаду, вручити подяки та
подарувати сертифікат на обладнання для хімічного кабінету й
необхідні меблі для місцевої школи.

Богданівська амбулаторія

У вересні 2017 року під час робочого візиту до Знам’янського району народний депутат України
Олесь Довгий відвідав Богданівську амбулаторію, на ремонт якої в минулому році було виділено
кошти, та вручив сертифікат на придбання медичного обладнання працівникам медичного закладу.

Селище Знам’янка Друга
Відвідуючи Знам’янський район, Олесь Довгий завітав у гості до жительки села Знам’янка Друга,
яка власноруч вишила йому ікону та хотіла вручити її особисто. Народний обранець подякував за
цінний подарунок, пригостився млинцями та вручив подарунки у відповідь майстрині.

Храм
Святого Миколая
в селі Дмитрівка
29 вересня 2017 року в
рамках робочого візиту до
Знам’янського
району
народний
депутат
Олесь
Довгий
завітав
у
село
Дмитрівка,
зустрівся
з
парафіянами місцевої церкви
та вручив сертифікат на
придбання
будівельних
матеріалів для спорудження
Храму Святого Миколая.

Всеукраїнський день дошкілля

У вересні 2017 року ми завітали до опорного навчального закладу "Петрівський начальновиховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" на свято,
приурочине до Дня дошілля щоб привітати колектив та вихованців закладу та вручити сертифікат на
придбання нового ігрового маданчика.

День партизанської слави
До Дня партизанської слави біля
пам'ятного знаку на честь партизан
Чорного лісу, у селі Водяне, відбулися
урочистості та організовано смачний обід
для ветеранів партизанського руху, кожен з
яких отримав від нас смачні подарунки.

Подарунки для
школи села
Петрове
З нагоди свята 1-го
вересня у 2017 році ми
привітали
педагогічний
колектив, учнів та їх батьків
з
початком
нового
навчального
року
та
подарували сертифікат на
придбання комп’ютерів для
оновлення комп’ютерного
класу.

Подарунки для
школи-інтернату
міста Знам’янка
1-го вересня 2017
року ми завітали в
Знам’янську спеціальну
загальноосвітню школуінтернат I-III ступенів на
урочисте
святкування
початку
нового
навчального
року
та
подарували подарунок –
сертифікат на придбання
ігрового майданчика для
шкільного подвір’я.

Випускники
міста Знам’янка
23 червня ми завітали
в Знам’янський міський
палац
культури,
щоб
привітати випускників та
їх батьків із завершенням
навчання в школі та
подарувати
незабутнє
вогняне шоу.

Подарунок до
Дня молоді

День скорботи
й вшанування пам'яті жертв війни

На День молоді мешканці міста Знам’янка
отримали у подарунок від народного депутата
України Олеся Довгого вогняне шоу.

З нагоди відзначення Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни ми взяли участь
в урочистій ході в місті Знам’янка.

Відкриття оновленої амбулаторії загальної практики
в селі Богданівка

6 червня 2017 року ми разом з медичними працівниками та головою районної державної
адміністрації взяли участь у відкритті Богданівської амбулаторії загальної практики після
проведення капітального ремонту.

День медичного працівника

15 червня ми завітали Знам’янський міський Палац культури, щоб привітати медичних
працівників з їх професійним святом та вручити подяки за плідну працю.
Користуючись нагодою, подарували
медичне
приладдя
Знамянській
міській
лікарні
ім. Лисенка, Знам’янській ЦРЛ,
Знам’янській обласній бальнеонологічній
лікарні,
Знам’янському
ЦПМСД
та
Знам’янському
протитуберкульозному диспансеру.

Ювілей дитячого дошкільного закладу «Козачок»

1 червня 2017 року дитячий дошкільний заклад №7 «Козачок» святкував свій 70-річний ювілей.
З нагоди свята ми привітали педагогічний колектив та маленьких вихованців закладу й подарували
сертифікат на новий ігровий майданчик.

Знам’янський дитячий будинок-інтернат
До Дня захисту
дітей ми завітали до
маленьких мешканців
Знам’янського
дитячого
будинкуінтернату ІІІ-ІV профілю, щоб привітати
зі
святом
та
пригостити солодощами.

Знам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

З нагоди відзначення Дня захисту дітей ми завітали до Знам`янської загальноосвітньої
спеціальної школи-інтернату, щоб привітати дітей зі святом та подарувати корисні подарунки
від народного депутата України Олеся Довгого – м’ячі для різних видів спорту, тенісні ракетки
та інше спортивне приладдя.

Свято останнього дзвоника

День села Богданівки

У травні ми привітали вчителів та учнів
села Трепівка із завершенням навчального
року, а випускникам побажали успіхів на
вступних іспитах до ВНЗ.

4 червня 2017 року ми вітали жителів
Богданівки з днем села та бажали дружній
громаді процвітання у тісній співпраці.

«Золотий Олімп»
26
травня
у
Богданівському Будинку
культури
відбулося
районне
свято
для
обдарованих та здібних
дітей
району
із
символічною
назвою
«Золотий Олімп».
Від
народного
депутата Олеся Довгого
вчителі
отримали
подяки та винагороду за
плідну працю.

«Єврофест-2017»
16 травня 2017 року в місті Знам’янка відбувся міський фестиваль «Єврофест-2017»,
присвячений Дню Європи в Україні. Гості та учасники святкового дійства докладніше познайомилися
з історією, традиціями та культурою країн, які були представлені на Фестивалі.

День Європи
До відзначення Дня
Європи у місті Знам’янка
біля приміщення виконавчого
комітету
Знам’янської
міської
ради, відбулась офіційна
церемонія
підняття
прапора
України
та
Прапора Європейського
Союзу.

Всеукраїнський турнір з велоспорту
9 травня 2017 року в
місті Знам’янка відбулось
нагородження
учасників
Всеукраїнського турніру з
велоспорту, присвяченого
відзначенню 72-ої річниці
Дня
перемоги
над
нацизмом у Другій світовій
війні.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
З нагоди відзначення 72-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні біля
Знам’янського Палацу культури привітали ветеранів та жителів міста зі святом. Після вітальних слів
під марш духового оркестру пройшли урочистою ходою вулицями міста до меморіального
кладовища, де вшанували память хвилиною мовчання та поклали квіти.
З нагоди свята ми завітали до ветеранів району, щоб подякувати їм за подвиг та подарувати цінні
подарунки.

Відзначення 203-ої
річниці
з дня народження
Тараса Шевченка
9 березня 2017 року
в місті
Знам’янка біля пам’ятника Тарасу
Шевченку відбувся урочистий мітинг
до 203-річчя від дня народження
видатного
українського
поета,
художника та громадського діяча
відомого всім як Кобзар.

Урочисті заходи з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня
Чудового весняного
дня, 8-го березня, ми
взяли участь заходах,
приурочених
до
Міжнародного жіночого
дня, щоб привітати всіх
чарівних
жінок
Знам’янського району зі
святом.

День вшанування учасників
бойових дій
на території інших держав
З нагоди Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав та
28-ї річниці виведення військ з Афганістану
у місті Знам’янка відбулась пам’ятна хода
до
меморіального
комплексу
«Пам’яті воїнів Афганістану», в якій взяли
участь представники влади, сім’ї загиблих
військових та жителі міста.

Допомога сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів

Разом з першим заступником міського голови Валентиною Загородньою, головою міської Спілки
ветеранів війни в Афганістані Миколою Фесюном та воїнами-інтернаціоналістами ми, напередодні
28-ї річниці виведення військ з Афганістану, відвідали сім’ї знам’янчан, які загинули під час
виконання інтернаціонального обов’язку.

Подарунки
для навчальних закладів Знам’янського району

У лютому 2017 року ми, разом з головою Знам’янської РДА Олександром Лукашовим, головою
районної ради Сергієм Макаренком та керівником районного відділу освіти Вітою Сидоренко,
вручили керівникам навчальних закладів корисні подарунки:
❖ До школи села Володимирівка було передано комп’ютер та спортивне знаряддя.
❖ До
Петрівського
навчально-виховного
комплексу
було
передано
ноутбук
та
багатофункціональний пристрій.
❖ До Пантазіївської загальноосвітньої школи передано холодильник з морозильною камерою.
❖ До Диківської та Цибулівської шкіл передано проектори та екрани.
❖ До шкіл у селах Трепівка та Іванківці передано ноутбуки.
❖ До Макариського навчально-виховного комплексу та районного центру дитячої та юнацької
творчості було передано багатофункціональні пристрої.
❖ До шкіл у селах Суботці, Мошорине та Новороманівки передано електричні плити з духовою
шафою.
❖ До шкіл у селі Богданівка передано проектор, ноутбук та два системні блоки.

День Соборності
України
19 січня 2016 року в
Знам’янській
міській
раді
відбувся урочистий захід до Дня
Соборності України, на якому
були присутні міський голова
Філіпенко Сергій Іванович та
його заступники, представники
шкільного парламенту та воїни
АТО. Ми привітали всіх присутніх
зі святом та вручили грамоти.
22 січня у місті Знам’янка
відбулась урочиста хода та
покладання квітів до пам’ятника
Тараса Шевченка.

Привітання з Днем
Святого Миколая
Напередодні
Дня
Святого
Миколая
у
Суботцівському
сільському Будинку культури
відбулося
районне
свято
«Грудневі зустрічі», організоване
для
дітей
з
особливими
потребами, дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей учасників АТО.
Ми привітали діток з цим
світлим,
радісним,
казковим
святом
та
представили
подарунок
від
народного
депутата Олеся Довгого
театралізовану
виставу
Кіровоградського
академічного
обласного
театру
ляльок
«Казковий зорепад».

День місцевого самоврядування

7 грудня 2016 року у місті Знам’янка відзначали День місцевого самоврядування, на якому
були присутні депутати міської ради та міський голова. Ми щиро привітали усіх присутніх зі
святом та наголосили, що їх робота - це неоціненний вклад у розвиток міста.

Свято «Веселковий Дивосвіт»

У грудні 2016 року ми завітали до Знам’янської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату I-III ступенів на свято «Веселковий Дивосвіт». Привітали усіх присутніх зі святом
та вручили дітям подарунки. Учні подякували нам та вручили власноруч зроблену картину.

Ремонт покрівлі житлового будинку
Залучено кошти з
державного бюджету
на ремонт покрівлі
багатоповерхового будинку №10 по вулиці
Привокальна, що у
місті Знам’янка.

Ремонт дорожнього покриття
У листопаді 2016 року було проведено ремонт покриття дороги міжнародного значення М-04 на
відрізку між містом Знам’янка та Олександрія та відрізку дороги по вулиці Фрунзе, від вулиці
Привокзальна до межі міста Знам’янка.

Вчитель року 2017
У грудні 2016 року в селі Дмитрівка проходив
районний
тур
Всеукраїнського
конкурсу
«Вчитель
року
2017»,
кращі
педагоги
представляли Знам’янський район у номінаціях
«Біологія»,
«Інформатика»,
«Музика»
та
«Початкові класи». Від нас переможці отримали
щирі вітання та подарунки.

День визволення міста
Знам’янка від фашистських
загарбників
9 грудня 2016 року
в честь пам’ятного
дня
у
Знам’янці
відбулась
урочиста
хода від Обеліску
Слави
до
меморіального кладовища.

Знам’янський дитячий
будинок-інтернат
У грудні 2016 року,
до Міжнародного дня
інваліда, ми вкотре
завітали
до
Знам’янського
дитячого
будинкуінтернату, щоб пригостити дітей солодощами.

Відкриття громадської
приймальні
народного депутата
Олеся Довгого
у місті Знам’янка
Громадська приймальня - це
важливий інструмент комунікації
виборців зі своїм депутатом, тому
у вересні 2016 року було відкрито
другу постійно діючу приймальню
на окрузі для жителів міста
Знам’янка
та
Знам’янського
району.

Круглий стіл для голів сільських та
селищної рад
Задля вирішення подальшого напрямку співпраці і
розвитку району у 2016 році для голів сільських рад
Знам’янського району та селища Знам’янка Друга було
організовано круглий стіл на тему «Інфраструктурні
проблеми громади села та їх вирішення через видатки
обласного та державного бюджетів».

Ювілей клубу «Ветеран»
26 жовтня 2016 року в Палаці культури міста Знам’янка відзначали ювілей - 30-ти річчя клубу
«Ветеран». Ми завітали на свято зі щирими вітаннями та подарунками.

День
села Іванківці
У жовтні 2016 року
громада
села
Іванківці отримала
від
нас
теплі
привітання до свята
та подарунки.

Дитячий майданчик
в селі Водяне
У тісній співпраці з
громадою села Водяне
селища Знам’янка Друга
у жовтні 2016 року було
встановлено
дитячий
майданчик.

Нагородження кращих учнів «Золотий Олімп»

26 травня 2016 року в залі засідань районної ради відбулося свято нагородження кращих
учнів шкіл Знам’янського району «Золотий Олімп». Найталановитіших учнів нагородили
почесними грамотами та цінними подарунками, які вручив помічник народного депутата Олеся
Довгого Антон Пустовой.

Подарунки для Знам’янського
навчально-виховного комплексу
У 2015 році у навчально - виховному комплексі
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 –
ліцей» було встановлено духову шафу для шкільної
їдальні, а 2016 році ми подарували дека для випікання.
Тепер діти зможуть поласувати запашною випічкою на
перервах між уроками.

Інтерактивна дошка
для школи
До свята 1-го вересня ми
завітали в загальноосвітню
школу
I-III ступенів №6
селища Знам’янка Друга.
Привітали
школярів
і
вчителів з початком нового
навчального року та, для
вдосконалення навчального
процесу, подарували цінний
подарунок – інтерактивну
дошку.

1 вересня 2016

До свята 1-го вересня ми завітали в школи
Знам’янського району, привітали учнів з початком
нового навчального року та подарували корисні
подарунки першачкам.

День Державного Прапора України
23
серпня в різних куточках Знам’янського
присвячені Дню Державного Прапора України.

району

проходили урочисті заходи,

День
міста Знам’янка
7
серпня
до
Дня
народження міста Знам’янка
ми
організували
справжнє
свято для жителів та гостей
міста: дитячі конкурси, призи і
солодощі, святкові частування,
батути, гірки і каруселі, а
ввечері - головний подарунок –
грандіозний концерт
зірок
"Х-Фактору“ та вогняне шоу.
На свято завітало більше
5000 гостей з усього округу.

Паркан для дитячого майданчика
На прохання мешканців ми надали матеріали для будівництва паркану навколо дитячого
майданчика, який ми встановили ще у 2015 році для діток міста Знам’янка.

Храми та церкви
Знам’янського району
Було надано благодійну
допомогу для ремонту
даху в храмі Святителя
Миколая Мирлікійського в
селі Цибулеве та на
відбудову храму в селі
Копані. А в церкві села
Трепівка
було
встановлено нові вхідні
двері та замінено мережу
електропостачання.

День захисту дітей

До Дня захисту
дітей
було
подаровано іграшки в
дитячі садки міста
Знам’янка.

Відкриття дитячого майданчика в селі Пантазіївка
В рамках конкурсу «Разом до мрії» влітку 2016 року було встановлено дитячий майданчик
для маленьких жителів села Пантазіївка.

Ремонт покрівлі Казарнянської
загальнооствітньої школи
На
численні
звернення педагогічного
колективу, у 2016 році з
державного
бюджету
було виділено кошти на
капітальний
ремонт
покрівлі Казарнянської
школи.

Дитячий дошкільний заклад
села Диківка
Під час візиту у
село
Диківка,
Олесь
Довгий
завітав
до
дитячого
садка
«Віночок»
з
подарунками для
дітей.

Відкриття дитячих
майданчиків
у місті Знам’янка
Влітку 2016 року Олесь Довгий
завітав на урочисте відкриття одразу
двох
дитячих
майданчиків
у
Знам’янці, щоб особисто привітати
найменших мешканців міста та
побачити щирі дитячі усмішки.

Всеукраїнський день дошкілля
У вересні 2016 року ми вітали дошкільні заклади міста Знам’янка з Всеукраїнським днем
дошкілля. Свято відбулось у дитячому садку «Козачок», де ми вручали корисні подарунки
керівникам дитячих установ міста.

День фізичної культури та спорту
У
вересні
2016
року
було
організовано
спортивне
свято,
присвячене Дню фізичної культури та
спорту, на якому всі присутні мали
змогу взяти участь у цікавих змаганнях
та отримати нагороди – медалі,
грамоти,
розвиваючі
іграшки
та
спортивній інвентар.

Відкриття дитячого майданчика у селі Володимирівка
Влітку 2016 року Олесь Довгий особисто завітав на відкриття нового дитячого майданчика у
селі Володимирівка, який був встановлений в рамках конкурсу «Разом до мрії».

Відкриття дитячого майданчика в селі Суботці
У вересні 2016 року, в рамках конкурсу «Разом до мрії», було встановлено ще один дитячий
майданчик, який народний депутат відкривав особисто разом з малечею села Суботці.

Відзначення дня
Чорнобильської
трагедії
До відзначення річниці
трагедії на Чорнобильській
АЕС, у місті Знам’янка
відбулась урочиста хода та
покладання
квітів
до
пам’ятника Знам’янчанам та
мешканцям Знам’янського
району, які брали участь у
ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС.

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:
Привітання солодощами мешканців
Знам’янського
дитячого
будинкуінтернату
III-IV
профілю
та
Знам’янську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат
I-III ступенів
з Новорічними святами.

Було
надано
допомогу
для
Знамянського
дитячого
будинкуінтернату III-IV профілю, а саме:
кахельну плитку для ремонту підлоги та
пральний порошок.

Надано матеріальну допомогу для
ремонту покрівлі житлового будинку по
вулиці Радянській, буд. 50, що у місті
Знам’янка

Надано
допомогу
Всеукраїнській
громадській організації інвалідів «Союз
Чорнобиль України» в Знам’янському
районі.

Надано
допомогу
Знам’янській
районній організації ветеранів для
відзначення 71-ої річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні та
привітання ветеранів району.

Залучено
кошти
з
державного
бюджету для встановлення котельні на
твердому паливі у дитячий садок
«Барвінок» села Морошине.

Були
встановлені
лави
для
відпочинку жителів міста Знам’янка.

Привітали ветеранів району з Днем
партизанської
слави
та
Днем
ветаранів.

Виділено кошти з державного
бюджету на заміну вікон та дверей у
Трепівській школі та реконструкцію
Диківської школи.

З нагоди Міжнародного дня людей з
інвалідністю було передано солодощі
для мешканців Знам’янського дитячого
будинку-інтернату III-IV профілю.

Залучено
кошти
з обласного
бюджету на ремонт водоочисних
споруд у селі Володимирівка.

Будівництво
мереж
вуличного
освітлення по вулиці Леніна та вулиці
Калініна, що у селі Володимирівка та по
вулиці Невського, що в селі Сабліно.

До Дня селища Знам’янка Друга ми
привітали всіх жителів зі святом та
подарували виступ гурту «Ексампея»

Привітали жителів Знам’янського
району з Днем вчителя та Днем
працівника сільського господарства.

До Дня села Диківка ми вітали
жителів зі святом та подарували
багатофункціональний пристрій (МФУ)
для сільської ради.

Проведено
капітальний
ремонт
мереж зовнішнього освітлення по
вулицях 60 років Жовтня, Павлова та
Лісній в селі Водяне селища Знам’янка
Друга.

Виділено кошти з державного
бюджету на ремонт амбулаторії села
Богданівка.

Подаровано
м’ячі
для
футбольної команди села Суботці.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Олесь Довгий особисто привітав
ветеранів міста Знам’янка та села Трепівка, разом з жителями села поклав квіти до пам’ятників
полеглим у бою та завітав у гості до ветерана, якому він встановив новий паркан біля будинку.
Також до Дня перемоги було відкрито меморіальну дошку біля Обеліску Слави, надано
допомогу у виданні «Книги пам’яті» та передано подарунки для привітання ветеранів, що
неспроможні пересуватись.

Екскурсія до
Верховної Ради
України
Влітку 2015 року для кращих учнів
Знам'янського району, відмінників,
переможців національних олімпіад,
активістів студентських парламентів
та
майбутніх
депутатів
було
організовано екскурсію до Києва.
День
був
насичений:
КиєвоПечерська Лавра та її печери,
Національний музей історії України у
Другій
світовій
війні,
Майдан
Незалежності і, звичайно, Верховна
Рада України.

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.

Зустріч з місцевою владою
та жителями міста Знам’янка
У березні 2015 року Олесь Довгий з
робочим візитом завітав до міста Знам’янка.
Метою
візиту
було
знайомство
з
представниками місцевого самоврядування
для подальшої співпраці й розвитку району
та
проведення
особистого
прийому
громадян.

Відкриття дитячого майданчика
у селі Трепівка
У вересні 2015 року Олесь Довгий організував веселе свято до відкриття нового дитячого
майданчика у селі Трепівка.

У 2015 році було надано
допомогу в організації свята
до Дня Знам’янки.

Привітали жителів з днем села
Іванківці та передали подарунок до
відділення
Укрпошти
– новий
велосипед.

День Знам’янки Другої
У
2015
році
відбулось
урочисте
святкування
Дня Знам’янки Другої. Олесь Довгий особисто привітав
жителів селища зі святом та подарував чудовий подарунок
для дітей та їх батьків – новий яскравий дитячий майданчик.

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 у
місті Знам’янка, селах Богданівка,
Дмитрівка, Морошине, Петрове та
Суботці.

Встановлено
торговельні
майданчики
у
селах
Трепівка,
Макариха, Диківка та Іванківці.

Подаровано іграшки до дитячого
садка «Ягідка» у селі Іванківці, а
Іванковецька школа отримала у
подарунок комп'ютер.

У ФАП села Пантазіївка було
встановлено енергозберігаючі вікна та
подаровано новий велосипед, а до
ФАПу
села
Іванківці
передано
обігрівач.

Замінили
частину
дитячому
садку
Новороманівка.

Було відремонтовано свердловину
та встановлено водяний насос у селі
Володимирівка.

вікон
у
села

Завітали з подарунками до
Знам’янського дитячого будинкуінтернату

Проведено грейдерування доріг
у населених пунктах Знам’янського
району.

