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До складу фракції «Європейська Солідарність» в Олександрійській міській раді 

входить 5 депутатів, які працюють у постійних комісіях: 
Заріцький В.В., Левченко І.В – комісія з питань стратегічного розвитку та планування, 

бюджету і фінансів, регулярної політики; 
Баранов І.М. - комісія з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, 

сім’ї, молоді, фізкультури та спорту; 
Корнілова І.І. – комісія з питань хорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 

захисту населення; 
Рушковський О.В. – комісія з питань прав людини, законності, гласності, 

антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики,та 
регламенту; 

Депутати фракції «Європейська Солідарність» брали активну участь у роботі міської 
ради та у своїх виборчих округах. За звітний період депутати взяли участь у більшості сесій 
міської ради та засідань виконавчого комітету міської ради. На розгляд сесій міської ради 
депутатами підготовлено 27 питань, в яких піднімалися актуальні проблеми мешканців 
громади, у тому числі: 

- Заріцьким В.В. – 6; 
- Рушковським О.В. – 11; 
- Барановим І.М. – 10. 
Депутати активно працювали у складі тимчасових депутатських комісій, груп та ін., а 

саме: комісії по визначенню виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих побутових 
відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії, спеціальній комісії для 
вживання заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 
звільнення працівників, комісії з надання грошової допомоги жителям Олександрійської 
територіальної громади, комісії по проведенню обстеження маршрутів і перерахунку 
кількості пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на міських 
автобусних маршрутах загального користування, адміністративній комісії при виконавчому 
комітеті Олександрійської міської ради, Раді опіки та піклування, комісії з питань 
призначення державних соціальних допомог та пільг, комісії щодо розгляду заяв про виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, 
комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради, 
житловій комісії з обліку внутрішньо переміщених та надання житлових приміщень для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті 
Олександрійської міської ради, робочій групі із розробки Статуту Олександрійської 
територіальної громади, комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та 
місцевої символіки, комісії для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Олександрії», депутатській комісії про визначення осіб для 
нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією», комісії з проведення 
щорічного огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби» Олександрійської 
територіальної громади», раді щорічного міського конкурсу «Олександрієць року». 

Вирішуючи нагальні питання виборців депутати фракції «Європейська Солідарність» 
направили до міської ради 51 депутатське звернення та запитів, зокрема: 

- Заріцьким В.В. – 41, у тому числі депутатських запитів – 17; 
- Барановим І.М. – 2, у тому числі депутатських запитів – 1; 
- Корніловою І.І. – 1 депутатський запит; 
- Рушковським О.В. – 7, у тому числі депутатських запитів – 1. 
 



У зверненнях депутатів були порушені важливі питання щодо: 
- ремонту та утримання житлового фонду; 
- ремонту доріг; 
- благоустрою територій; 
- освітлення прибудинкових територій; 
- встановлення спортивних та дитячих майданчиків; 
- відновлення роботи відділення поштового зв’язку в селі Ізмайлівці; 
- збільшення видатків на охорону здоров’я; 
- виділення земельної ділянки для будівництва храму УПЦ; 
- щодо підвищення тарифів по комунальним платежам для населення; 
Також за сприянням депутатів Заріцького В.В. та Левченко І.В. проведено озеленення 

території колегіуму, де було висаджено понад 50 дерев рідкісних порід (катальпа, павлонія та 
волоський горіх). У паркових зонах міста, прибудинкових територіях висаджено 500 
саджанців волоського горіху. Підприємству «Зеленбуд» також було передано до 300 дерев 
цих порід, які були висаджені на території міста.  

Надавалася допомога громадській організації захисту тварин «Друг» харчами для 
тварин, матеріалами. Особливу увагу депутати приділяли роботі в округах. Разом з 
помічниками зустрічалися з виборцями, обстежували проблемні прибудинкові території, 
домовлялися про шляхи вирішення питань. 

Депутати фракції «Європейська Солідарність» згідно з графіком проводять прийом 
громадян. За минулий рік на особистому прийомі побували 104 жителів міста, які піднімали 
наступні питання: 

- надання матеріальної допомоги 79 громадянам, у т.ч. на лікування дітей – 11; 
- робота ЖКГ – 11 чол.; 
- отримання землі учасниками АТО – 4 чол.; 
- тарифи ЖКГ – 3 чол.; 
- дитячі майданчики – 1 чол.; 
- інші питання – 6 чол. 
Вже декілька років поспіль надається допомога ветеранській організації до Дня 

Перемоги та Дня визволення міста Олександрії, громадському об’єднанню інвалідів 
дитинства, загального захворювання, інвалідів праці «Віра» до дня інвалідів. 

Депутати фракції «Європейська Солідарність» брали активну участь у 
загальнодержавних та міських заходах по відзначенню пам’ятних дат. 
 
 
 
Голова депутатської фракції  
Політичної партії «Європейська  
Солідарність» в Олександрійській  
міській раді         Віталій ЗАРІЦЬКИЙ 


