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До складу Олександрійської міської ради 8 скликання я був обраний депутатом на 

виборах депутатів місцевих рад 25 жовтня 2020 року у багатомандатному виборчому окрузі 
№ 3 від Олександрійської міської організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ». 

З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності керуюсь 
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», Регламентом роботи 
Олександрійської міської ради 8 скликання та іншими нормативно-правовими актами, що 
визначають діяльність депутатів та ради. 

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, вважаю участь 
у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії. На постійному контролі 
тримаю рішення міської ради з питань, що належать до повноважень постійної комісії.  

Приймав участь в роботі 16-ти сесій міської ради, підготував 10 питань на розгляд 
ради.  

Є головою постійної комісії з питань освіти і науки, культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту. У складі комісії уважно вивчаю питання, 
для попереднього розгляду і підготовки та здійснюю контроль за виконанням рішень ради, її 
виконавчого комітету. 

Згідно з аналітичними даними по роботі постійної депутатської комісії станом на 
20.01.2022 проведено 24 засідання, розглянуто 394 питання, з них 64 профільних питань, до 
яких підготовлено висновки щодо питань освіти і науки, культури та молоді, фізкультури і 
спорту, внесення змін до міського бюджету на 2021 рік на фінансування відповідних 
місцевих програм за напрямком роботи постійної комісії.  

Особливу увагу приділяю роботі закладів освіти, культури і спорту міста: 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також позашкільних навчальних 
закладів міста, Будинку дитячої та юнацької творчості, Центру дитячої та юнацької 
творчості, Спортивній школі ДЮСШ № 2. З метою вирішення питань ефективного 
управління відповідним закладами та подавав пропозиції на розгляд міської ради. 

Тримаю на контролі роботу керівників виконавчих органів міської ради: 
- управління культури і туризму; 
- управління освіти міської ради, відділу молоді та спорту міської ради щодо організації 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти та спорту, особливо 
медичного обслуговування та харчування у відповідних закладах. 

 
Направив депутатське звернення «Про несанкціоноване сміттєзвалище по вул. 

Шахтарській, 6/1 та про можливість його ліквідації міськими комунальними службами». 
Направлений депутатський запит «Про проведення ремонту східців, що знаходяться на 
прилеглій території будинків просп. Соборний, 102, 118».  

Представниками новообраної міської ради 8 скликання був обраний головою робочої 
групи з підготовки другої сесії міської ради 8 скликання. 

За період роботи даної групи мною було розроблено 10 проектів рішень, серед яких 
Регламент Олександрійської міської ради 8 скликання. Очолювана мною група підготувала 
проект рішення про обрання секретаря міської ради, розглянула подання міського голови 
щодо обрання персональних кандидатур членів виконавчого комітету міської ради 8 
скликання, заступників міського голови та керуючого справами виконкому. 

З моменту набуття депутатських повноважень постійно працюю над виконанням своїх 
депутатських обов’язків, над реалізацією передвиборчої програми та виконую доручення 
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виборців. За звітний період мною проводилися зустрічі з виборцями під час яких я вивчав 
громадську думку, отримував доручення виборців та звітував про їх виконання.  

Щомісячно в приймальні Олександрійської міської організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» по вул. Братська, 24, проводилися прийоми громадян.  
Реагуючи на звернення виборців проводились ремонт ліфтів в будинках, облаштування 
прибудинкової території та асфальтування доріг біля будинків № 98, 102, 104, 118, 120 по 
проспекту Соборному, заміна люків, ремонт лавочок біля будинку № 98, облаштування 
дитячих майданчиків на виборчому окрузі. За звітний період на різних дитячих майданчиках 
міста до свят було проведено 5 ігрових та розважальних програм. 

У звітному році були прийнято рішення міської ради щодо надання матеріальної 
допомоги депутатами міської ради за рахунок міського бюджету. Мною видана фінансова 
допомога мешканцям міста на лікування тяжких захворювань в розмірі 30000 грн. 

Вважаю, що у 2021 році було зроблено достатньо багато роботи з вирішення проблем 
виборців територіальної громади. Не все, вдалося вирішити, але частину проблем ми змогли 
подолати.   

Надалі бачу свою роботу в тому, щоб активніше відстоювати та захищати інтереси 
виборців, безпосередньо з питань встановлення обґрунтованих комунальних тарифів та 
надання якісних послуг мешканцям міста комунальними підприємствами міста. 

Дякую за підтримку та сподіваюсь на подальшу співпрацю. 
 
 
 

Депутат міської ради   Іван БАРАНОВ 


