
Звіт депутата Черкаської міської ради

Олександра РАДУЦЬКОГО

– Олександре Романовичу, 
на що цього року Ви спрямували 
свій депутатський фонд?

– Упродовж останніх чотирьох 
років я відмовився від підписан-
ня матеріальних допомог людям. 
Можливо, хтось таке рішення і за-
судить. Але я вважаю, що 13 тисяч 
гривень, спрямованих на одну про-
блему, це краще, ніж розпорошен-
ня цих коштів. Так, цього року депу-
татський фонд був використаний на 
закупівлю електроплити для садоч-
ку № 45, який відвідують майже 600 
діток. Завдяки цьому покращиться 
процес приготування їжі для мале-
чі, тому для мене це більш перекон-
лива допомога. 

– Які проекти на окрузі вва-
жаєте значущими?

– Ставши депутатом, я обіцяв, 
що намагатимуся зробити мікро-
район одним із кращих у місті. Я 
доводжу це тим, що цього року ми 
максимально спрямували увагу на 
проекти для комфорту громадян: 
це і санітарна обрізка дерев і лік-

відація аварійних, і встановлення 
дитячих майданчиків, і ремонт до-
рожнього покриття, і освітлення 
прибудинкових територій. Найпер-
ше роботи з освітлення виконані 
там, де пролягають маршрути ді-
тей із школи чи садка до домівок. 
Крім того, вдалося приділити увагу 
дитячому дозвіллю. Цей напрямок 
роботи був присутній і у моїй пе-
редвиборчій програмі під час бало-
тування на посаду міського голови 
на виборах 2015-го року.

Нарешті здійснилася моя мрія – 
відновити спортивний майданчик 
поблизу молодшої школи № 18. У 
моєму дитинстві ми грали там в хо-
кей, тому я дуже хотів, щоб і зараз 
діти могли там займатися. На цьо-
му майданчику можна грати в фут-
бол, баскетбол, волейбол та хокей. 
Є домовленість із директором 18-ї 
школи, що її колектив доглядатиме 
за ним, прибиратиме. В перспек-
тиві його передадуть на баланс на-
вчального закладу. 

– Яким був алгоритм дій для 

встановлення освітлення?
– Він досить простий. Під час 

зустрічей та у зверненнях до мене 
жителі мікрорайону неодноразово 
наголошували на потребі встанов-
лення освітлення. Ці звернення 
я направляв у Департамент ЖКГ 
міської ради. Разом із фахівцями 
КП «Черкасиміськсвітло» ми ви-
вчили питання, виїхали на ділянки й 
погодили обсяги робіт, розробили 
проектно-кошторисну документа-
цію. Відповідно до цього на сесії 
депутати затвердили виділення 
необхідних коштів. В основному ро-
боти були проведені в районі школи 
№ 18, на території дитсадків та по-
ряд із ними. 

– Яким чином вдалося вста-
новити значну кількість дитячих 
майданчиків?

– Це ініціатива моя особиста, 
реалізована спільно з місцевими 
жителями за небюджетними кошти. 
Люди дуже часто скаржилися, що 
малечі ніде бавитися, щоб знайти 
гойдалку мамам часто доводилося 
водити своїх дітей у інші двори. Це 
створювало для них незручності. 
Хочу подякувати своїм друзям, які 
для цих потреб надавали матеріал з 
твердих порід дерев, зокрема ака-
ції, та робили заготовки елементів 
для майданчиків, які потім спільно 
з жителями округу ми встановлю-
вали у дворах. У 2015-му році таким 
чином встановили майданчики у 
садочку № 55 та на 10-ти подвір’ях. 

– Чи вирішене питання онов-
лення покриття доріг та тротуа-
рів на окрузі?

– Цього року вдалося дещо 
покращити асфальтне покриття 
внутрішньобудинкових та між-
квартальних заїздів, підходів до 
під’їздів, тротуарів уздовж будин-
ків. Зрозуміло, це дороговартісні 

роботи, тож вони виконані не всю-
ди, але найбільш проблемні ділянки 
для руху транспорту та пішоходів 
вдалося ліквідувати. 

– Цього року пріоритет робо-
ти міської ради – галузь освіти. 
Що зроблено для навчальних за-
кладів мікрорайону?  

– За програмою енергозбе-
реження продовжувалися роботи 
з заміни вікон у школах. У ЗОШ  
№ 2 ці роботи завершені й викона-
ні на 670 тисяч гривень. У садоч- 
ку № 45 та у молодшій школі шко- 
ли № 18 ці роботи розпочаті. Лише 
на садочок на нові вікна виділено  
850 тисяч гривень. Крім того, у 
школі № 18 завершене будівни-
цтво нової спортивної зали, при-
дбаний для неї сучасний спортив-
ний інвентар – баскетбольні щити, 
виготовлені за американською 
технологією, а також сучасні тре-
нажери, шведські стінки та волей-
больні й баскетбольні м’ячі.Відре-
монтований також фасад садочку 
№ 55, харчоблок садоч-ку № 45, 
де на території встановлене і до-

даткове освітлення. 
– Як оцінюєте обсяг робіт, 

виконаний на окрузі у останній 
рік?

– Справді, цього року на окру-
зі вдалося зробити більше, ніж 
у попередні роки. Найперше це 
пов’язано з більш ефективною 
роботою депутатського корпу-
су каденції VII скликання. Депу-
тати звернули увагу на потреби 
галузей медицини та освіти. У 
середньому на школи й садки на 
кожен округ припало по одному 
мільйону гривень. Це результат 
злагодженої роботи, і аж ніяк не 
розпорошування коштів. Це той 
ресурс, який дозволив підвищити 
комфорт маленьких жителів на-
шого міста. 

– Як плануєте свою роботу в 
майбутньому, після виборів?

– На цих виборах я був першим 
номером у списку партії й за мене 
проголосувало більше 8-ми тисяч 
черкащан. Відповідно, я пройшов 
до міської ради за списком і не об-
раний по округу № 16. По ньому 
балотувалися мої колеги – депу-
тат міської ради Дмитро Личко та 
засновниця благодійного фонду, 
волонтер Альона Вербицька. Так 
склалося, що округ за новим ви-
борчим законодавством не отри-
мав свого представника. Проте, 
залишаю за собою моральне пра-
во й надалі опікуватися пробле-
мами рідного мікрорайону разом 
із однодумцями.

– Над чим саме працювати-
мете? 

– Найперше потрібно капі-
тально відремонтувати примі-
щення садків і шкіл, полатати 
дахи, встановити ІТП. Крім того, 
планую відновити родинні зма-
гання «Спортивна Забавляндія» 
на базі школи № 18. Також хочу по-
радитися з жителями окугу щодо 
збільшення кількості невеличких 
паркових зон на окрузі. Добре, 
що є парк Хіміків, він відновлений, 
там є необхідна інфраструктура. 
Але в цьому мікрорайоні не зава-
дили б й інші упорядковані місця 
для відпочинку з лавами, квітни-
ками тощо. Можливо, на окрузі 
з’явиться ще один фонтан.

Хочу подякувати жителям 
міста за підтримку на місцевих 
виборах. На окрузі я переміг 
Сергія Одарича, проте, на 
інших дільницях голосів для 
перемоги не вистачило. Проте, 
я став депутатом і сподіваюся, 
що колеги переоберуть мене 
секретарем міськради, і я 
зможу і надалі бути корисним 
для рідного міста. 

Грудень, 2015

Олександр РАДУЦЬКИЙ: 
«Цього року свої зусилля
я спрямував на благоустрій округу»

Округ № 16 (мікрорайон «Шкільний») – немов 
рідна домівка для депутата та секретаря 
Черкаської міської ради Олександра Радуцького. 
Він тут народився, відвідував садок та школу. З 
2010-го року в межах депутатських повноважень 
допомагає жителям округу вирішувати їхні 
проблеми. У 2015-му вдалося зробити багато, 
зокрема – щодо наведення ладу на подвір’ях 
багатоповерхівок.  Оновлені заїзди у двори, 
встановлене освітлення та дитячі ігрові 
майданчики. Комфорт жителів округу – головний 
пріоритет роботи депутата Радуцького.

Жителі мікрорайону завжди дякують за проведену роботу
та розповідають про ще невирішені питання

Олександр Радуцький 
особисто протестував нові 
тренажери у школі № 18
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вул. В. Чорновола, 158/2 і 160/2: 
Ремонт заїздів до будинків, тротуатів біля під’їздів 

Дитячий садок № 55
«Лісовий куточок»: 
встановлення дитячого

майданчика

Дитячий садок № 45
«Теремок»: 
встановлення освітлення

Що вдалося зробити Об’єкт Роботи Сума

ЗОШ №2

Капітальний ремонт приміщень (заміна 
вікон)

670,0 тис

Придбання спортивного інвентарю та 
обладнання

100,0 

СШ ст. І-ІІІ №18 

Придбання спортивного інвентарю та 
обладнання

96 496 

Будівництво добудови спортивного залу 
(кред.заборгов.)

496,0 тис

Капітальний ремонт (заміна вікон)(з ПКД) 
503,0 грн 

ДНЗ № 45

Придбання плити з духовкою 15,6 тис.

Додатково: Капітальний ремонт 
приміщень харчоблока (з ПКД)

114,0 тис 

Капітальний ремонт приміщень (заміна 
вікон) (з ПКД)

857,0 тис

ДНЗ № 55 Капітальний ремонт будівлі фасад
326,0 тис

вул. В.Чорновола, 160/1 Реконструкція спортивного майданчику 318,0 тис
між ж/б №№ 8,8/1, 10, 

10/1 по вул. Н.Левицького, 
Чорновола, 241 – 
Н.Левицького, 14

Будівництво мереж зовнішнього 
освітлення прибудинкової території

225,047

вул. Чорновола, 160, 160/2, 
158/1

Ремонт дорожнього покриття 
внутрішньоквартальні проїзди

342,0 тис

вул. В. Чорновола, 162/3:
встановлення освітлення

вул. Р. Люксембург, 189/2
встановлення дитячого

майданчика та освітлення:

до

після



3Звіт депутата Черкаської міської ради Олександра Радуцького. Грудень, 2015 рік

вул. В. Чорновола, 156/4, 158/1,158/2, 
162/3, 164/1: 
встановлення освітлення та дитячого майданчика:

Спортивний майданчик для гри 

у футбол, волейбол, баскетбол, 

хокей поряд із молодшою школою № 18:

вул. Чайковського, 50/1: 
встановлення дитячого майданчика та освітлення:

вул. Нечуя-Левицького, 14/1: 
встановлення дитячого майданчика:

вул. Нечуя-Левицького, 6, 8, 8/1, 10,
від вул. Нечуя-Левицького 14 до вул. 
В. Чорновола 241: встановлення освітлення:

до

після
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Більше мільйона гривень міські депутати спрямували 
на закупівлю комп’ютерів для загальноосвітніх шкіл Чер-
кас. Прикметно, що торік на ці потреби кошти не виділяли-
ся. Так, цьогоріч техніку отримають 11 закладів: школи № 
2, 4, 7, 15, 18, 21, 27, 29, 30, 31, 33.

Секретар Черкаської міської ради Олександр Радуць-
кий зауважує, що такі заходи стали можливими завдяки 
зміні вектору діяльності влади в бік потреб галузей меди-
цини та освіти. Так, на потреби шкіл цьогоріч депутати ви-
ділили 1 млн 700 тис грн. Усе – аби в школах з батьків не 
збирали кошти на найнеобхідніше.

– Проблеми дошкільних навчальних закладів та шкіл і 
надалі залишатимуться пріоритетними для роботи міської 
ради, – обіцяє він.

– На зустрічі з освітянами я наголошував, що цього 
року їхні проблеми будуть в центрі уваги влади і ця обі-
цянка виконана. Поки що ми виділили кошти для закупівлі 
одинадцяти комп’ютерів для зазначених шкіл – по десять 
для учнів та по одному для вчителів на суму 1 мільйон 250 
тисяч гривень. Техніку заклади освіти отримають до кінця 
поточного року.

Серед робіт, які продовжуватимуться у місті – капіталь-
ні ремонти приміщень садків і шкіл, завершення заміни ві-
кон на металопластикові, встановлення спортивних май-
данчиків.

Олександр 
Радуцький 
про  вибори 
в  Черкасах
У Черкасах завершилися вибори. 
Невдовзі відбудеться установча 
сесія. Хочу сказати кілька слів про 
кампанію

Найперше, вона була надзвичайно стрім-
кою. Зрозуміло, що за три тижні складно до-
нести до виборців програми кандидатів й за-
кріпити їх у свідомості. Тому на цих виборах 
ставка була передусім на бренди – партії та 
особистості. Свідченням цього і стало прохо-
дження Анатолія Бондаренка до другого туру. 
Адже ВО «Батьківщина» завжди мала хорошу 
підтримку в нашій області. Крім того, Бонда-
ренко цій політичній силі залишався вірним, 
від неї балотувався і торік. 

Вплив на рівень підтримки УКРОПу спра-
вив фактор новизни політичної сили. Сер-
гій Одарич «тягнув» Андрія Бортника, адже 
УКРОП контролює Бродський. Прикметно, 
що розрив результатів голосування за мене 
та Андрія Бортника – усього 70 голосів. Успіх 
ЧЕРКАЩАНАМ забезпечили здебільшого 
працівники ВАТ «Азот», які голосували не 
стільки за політичну силу, скільки за її МІС-
ЦЕВИХ представників, на відміну від виборів, 
коли їм доводилося підтримувати не черка-
щанку Валентину Жуковську. Ці політичні пар-
тії і відтягнули голоси у кандидатів від БПП. 
Крім того, велику роль відіграло й те, що Олег 
Кашко балотувався від партії ВІДРОДЖЕН-
НЯ (зв’язки Віталія Хомутинніка з Михайлом 
Бродським усім відомі), хоча планував іти на 
вибори від БПП. Таким чином, набравши 4 
тисячі голосів, кандидат Кашко відтягнув ці 
голоси у мене. Із результатом Кашка до місь-
кради від БПП «зайшло» б на два депутати 
більше.

А ось Сергій Одарич послизнувся на влас-
ній самовпевненості, спрямувавши всі сили 
на те, аби очорнити мою кандидатуру і не до-
пустити участі в другому турі. Це була його 
фатальна помилка. Об’єднати БПП і ПВД не 
вийшло, тож вкотре досвічений піарник Ода-
рич побудував свою кампанію на скандалах, 
поливанні брудом опонентів та виставлянні 
себе жертвою. Але люди від цього вже вто-
милися. 

Щодо мого програшу, скажу, що Бонда-
ренко в 1 турі випередив мене лише на 1200 
голосів. Особливість голосування за мою 
кандидатуру в тому, що мої прихильники го-
лосували не за політичну силу, а за мене осо-
бисто. У перемозі ж Бондаренка значну роль 
відіграла приналежність до «Батьківщини». 

Понад 8 тисяч жителів Черкас, які прого-
лосували за мене, – це електорат, який у дру-
гому турі віддав свої голоси за Бондаренка. У 
другому турі моя команда максимально спри-
яла, аби ці люди прийшли на дільниці й відда-
ли голоси за Бондаренка, тому його результат 
і збільшився утричі в другому турі. Зрозуміло, 
цьому посприяла і підтримка його кандидату-
ри БПП, Радикальною партією та Свободою.

Наразі бажаю новому меру твердості ха-
рактеру створити команду, з якою потрібно 
буде робити зміни в місті. А для цього, точно 
знаю, доведеться дуже багато працювати. У 
Бондаренку найперше бачу енергію до дій, 
бажання змінити ситуацію. 

УСПІХ – У СПІВПРАЦІ
ШАНОВНІ  ЖИТЕЛІ МІКРОРАЙОНУ «ШКІЛЬНИЙ»!

Прошу Вас не залишати поза увагою жодних проблем, які турбують громаду міс-
та, бо для мене найбільша цінність – це покращення Вашого життя. Мені не байдуже, 
що відбувається з мешканцями будинку, вулиці, кварталу чи всього мікрорайону. 

Буду вдячний, якщо ви долучитеся до обговорення цього звіту та внесете свої 
рекомендації чи пропозиції щодо посилення ефективності моєї роботи в різних на-
прямках діяльності мікрорайону. 

Прошу надсилати пропозиції на мою електронну скриньку radutskiy@gmail.com 
або звертатися до громадської приймальні: вул. Рози Люксембург 185/1. Прийом: 
щочетверга з 17:00 до 19:00. Тел. помічника:  093 1258708, Ірина Григорівна. 

З повагою,
депутат Черкаської міської ради, Олександр Радуцький

11 черкаських шкіл
ОТРИМАЮТЬ
НОВІ КОМП’ЮТЕРИ
Свого часу обіцяв освітянам, 
що їхні проблеми будуть 
пріоритетом у роботі влади 
у поточному році. Свідченням 
цього є закупівля комп’ютерів для 
шкіл. Більше мільйона гривень 
ми спрямували на оновлення 
комп’ютерних класів 11 шкіл. 
Усі вони отримають техніку до 
нового року. Це школи № 2, 4, 7, 
15, 18, 21, 27, 29, 30, 31, 33. Такі 
заходи стали можливими завдяки 
зміні вектору діяльності влади в 
бік потреб галузей медицини та 
освіти. Так триватиме і надалі. 


