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В Олександрійській міській раді восьмого скликання я очолюю постійну комісію з 

питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку. У 2021 році було проведено 31 засідання комісії, де було розглянуто 
361 питання і прийнято 342 рішення. 

Беру активну участь у роботі міської ради, з 16 проведених сесій був присутнім на 15. 
Мною було внесено на розгляд сесій міської ради 6 питань, які були розглянуті і прийняті 
рішення: 

- Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо готовності Кіровоградської області 
до проведення імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19; 

- Про звернення депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання до 
Кабінету Міністрів України стосовно проблемних питань оновленого механізму отримання 
житлових субсидій; 

- Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності 
підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році; 

- Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення 
підвищення тарифів для населення; 

- Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо підтримки медичних 
працівників; 

- Про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання до Прем’єр-
міністра України, Генерального директора АТ «Укрпошта» та народного депутата 
Воронька О.Є. щодо збереження стаціонарного поштового відділення АТ «Укрпошта» в селі 
Ізмайлівці Олександрійської територіальної громади. 

Працював у складі тимчасових депутатських комісій, груп: 
- комісії для попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Олександрії»; 
- конкурсі на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих 

побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії; 
- спеціальній комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 

безробіття під час масового вивільнення 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 маршрутах загального 
користування; 

- адміністративній комісії при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради. 
У своїй депутатській роботі багато уваги мною приділялося спілкуванню з виборцями 

на округах та прийому громадян в офісі. За минулий рік на особистому прийомі у мене як 
депутата побували понад 40 громадян, з них 19 – з питання надання матеріальної допомоги 
на лікування, 4 – щодо надання учасникам АТО/ООС земельних ділянок, 6 – по 
незадовільній роботі ЖКГ, 5 – щодо благоустрою прибудинкових територій, 3 – щодо 
вивезення сміття з несанкціонованих сміттєзвалищ, та з інших питань життєдіяльності міста. 
Опрацьовуючи питання мною підготовлено та направлено до міської ради депутатські 
запити та звернення. У 2021 році їх було 41, у тому числі депутатських запитів – 17. 
Депутатські запити оголошувалися на сесіях міської ради та бралися до виконання.  



Так, на виконання депутатських запитів:  
- «Про налагодження співпраці ОСББ з комунальними підприємствами міста» – запит 

розглянуто, зауваження та доповнення враховані в проєкті Програми економічного і 
соціального розвитку Олександрійської міської територіальної громади. Підписаний 
меморандум про співпрацю між Олександрійської міською радою та державною установою 
«Фонд енергоефективності». Його метою є налагодження тісно співпраці та консолідації 
зусиль сторін щодо сприяння у здійсненні заходів енергоефективності. 

- «Про створення депутатської комісії по скарзі трудового колективу ПК 
«Світлопільський»» – було створено комісію по перевірці фактів, викладених у 
депутатському запиті. Вирішено питання звільнення керівника закладу. 

- «Про ремонт дорожнього покриття до кінцевої зупинки по вул. Щербакова, 
облаштування спортивного майданчика, будівництво пішохідної доріжки та освітлення вул. 
Міліцейської, 131» – ремонтні роботи дорожнього покриття по вул. Щербакова виконані. У 
2022 році передбачено ремонт дорожнього покриття по вул. Міліцейський та реконструкція 
її освітлення. 

- «Про грейдерування та підсипку пров. Олександра Горського» – проведено 
профілювання грунто-щебеневого покриття доріг з підсипанням та ущільнення щебенем. 

- «Про ремонт дорожнього покриття в дворах буд. №№ 113, 115, 117 по просп. 
Соборному та буд. № 21 вул. Героїв Сталінграда» – проведено ремонт під’їзних доріг до 
житлових буд. №№ 113, 115, 117 по просп. Соборному та буд. № 21 вул. Героїв Сталінграда. 

- «Про надання пенсіонерам місця на ринку або пільги по оплаті за місце торгівлі» – 
адміністрація КП «Центральний ринок» завжди йде на зустріч людям похилого віку, які 
звертаються по даних питаннях, і виділяє вільні торгові місця. 

- «Про проведення обстеження сміттєвих майданчиків за адресами: вул. Садова, вул. 
Міліцейська, вул. Щербакова, вул. Героїв Сталінграда, вул. Ушинського на вивезення 
сміття» – у рамках проведення місячника з благоустрою силами комунальних підприємств 
виконані роботи по вивезенню сміття та гілок. 

- «Про освітлення арки між будинками № 109 та № 111 по просп. Соборному» – 
спеціалістами КП «Світлоцентр» встановлений світильник в арці по просп. Соборному, 109 
та 111. 

- «Про проведення відновлювальних робіт дорожніх розміток» – КП «Світлоцентр» 
виконав роботи з відновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів. 

- «Про вирішення питання будівництва та облаштування території невеликого 
базарного майданчика біля магазину «Оптовичок» у Перемозькому мкрні» – документацію 
замовлено й роботи будуть виконані у 2022 році.  

У минулому році проведено озеленення прибудинкових територій і зелених зон міста 
саджанцями волоського горіха, було висаджено понад 500 молодих дерев. Громадській 
організації захисту тварин «Друг» надавалась допомога харчами для тварин. 

Брав участь у загальнодержавних та міських заходах по відзначенню пам’ятних дат. 
 
 
 

Депутат міської ради      Віталій ЗАРІЦЬКИЙ 


