
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
СКІЧКА ДМИТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ЗА 2021 РІК 

 
Дмитро Скічко обраний депутатом на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 

року від Кіровоградської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина» в 5 
територіальному виборчому окрузі, увійшов до складу фракції ВО «Батьківщина» в 
Олександрійській міській раді. 

Концентрація зусиль на відстоюванні законних прав та інтересів громадян, 
вирішенні соціально важливих питань, пов’язаних з життям громади – основна задача 
кожного депутата ради, зокрема і моя. 

У своїй депутатській діяльності підтримував зв’язок із виборцями, трудовими 
колективами, державними установами, громадськими організаціями. Керувався 
Конституцією України, законами України, регламентом Олександрійської міської ради. За 
рішенням сесії обраний членом постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин. 

 
Взяв участь у роботі 16 сесій міської ради, в 54 засіданнях постійної комісії з питань 

приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 
Кількість направлених депутатських звернень – 2, а саме: 
- Про ямковий ремонт дорожнього покриття по пров. Івана Богуна; 
- Про вирішення проблемних питань 14 мікрорайону та включення до Програми 

соціально-економічного розвитку на 2022 рік. 
Взяв участь у звітно-виборних зборах квартальних комітетів: 
№ 27, голова квартального комітету - Антоненко Любов Михайлівна; № 28, голова 

квартального комітету - Кривко Ганна Іванівна. 
  
На сесії міської ради підтримав такі програми: 
Про міську програму поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб 

в ізоляторі тимчасового тримання № 5 ГУНП в Кіровоградській області на 2021-2025 
роки; 

Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності 
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 
роки; 

Про затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування приміського 
сполучення в Олександрійській територіальній громаді; 

Про Програму цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на 
2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми розвитку туризму та збереження культурної спадщини 
Олександрійської територіальної громади на 2021 – 2026 роки; 

Про затвердження Програми розвитку муніципального автомобільного 
пасажирського транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми підтримки діяльності Олександрійського 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській 
області на 2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми експертного обстеження, модернізації, капітального 
ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 
2021-2025 рр.; 

Про затвердження міської соціальної Програми запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року; 



Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної 
громади на 2021-2025 рр.; 

Про затвердження програми з локалізації та ліквідації карантинних організмів на 
території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми приватизації Олександрійської територіальної громади 
на 2022-2026 роки; 

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Олександрійської 
територіальної громади на 2022-2026 роки; 

Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища 
Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки; 

Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, 
організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022 рік; 

Про продовження дії соціальної програми Олександрійської територіальної громади 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2026 року»; 

Про затвердження Програми розвитку бібліотек Олександрійської територіальної 
громади на 2022-2026 роки; 

Про соціальну програму підтримки молоді та розвитку молодіжної політики в 
Олександрійській територіальній громаді на 2022-2025 роки; 

Про цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту 
Олександрійської територіальної громади до 2025 року; 

Про Програму розвитку архівної справи Олександрійської територіальної громади на 
2022 рік; 

Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної 
громади на 2022 рік. 

 
Здійснював прийом громадян за адресою: м. Олександрія, вул. Бульварна,1, згідно з 

графіком прийому. 
За звітний період проведено 14 прийомів громадян, отримано 25 усних та письмових 

звернень. 
Значна частина звернень стосувалася матеріальної допомоги, її з депутатського 

фонду отримали 11 жителів громади. 
Збудував пішохідний міст, що з’єднує 14 мікрорайон та район меблевої фабрики, де 

знаходиться велика кількість дачних ділянок. 
 
 
 
Депутат Олександрійської міської ради    Дмитро СКІЧКО 


