
ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання депутатами Олександрійської міської ради рішення про проведення звітів 

депутатів Олександрійської міської ради сьомого скликання перед виборцями міста 
 в 2017 році 

 
 За рішенням міської ради від 28.10.2016 № 168 депутати щорічно у жовтні-грудні 
зобов’язані проводити звіти перед виборцями своїх виборчих округів і надавати управлінню 
забезпечення діяльності міської ради інформацію про їх проведення. Такі звіти передбачено 
статтями 10, 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 
 Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції на 
своєму засіданні розглянула подані звіти та список доручень виборців, дані депутатам 
міської ради під час проведення звітів у виборчих округах з листопада 2017 року по січень 
2018 року, узагальнила їх і доводить до відома міської ради. 
 Станом на 15 лютого 2018 року депутати міської ради від політичних сил ВПО 
«Батьківщина», «Сила людей», БПП «Солідарність», «Опозиційний блок» провели звіти 
перед виборцями.  

Депутати політичних сил «Самопоміч», «УКРОП» та Радикальна партія Олега Ляшка 
на даний час не відзвітували. Депутати, які відзвітували за проведення звітів перед 
виборцями, сформулювали перелік доручень. Всі вони в подальшому будуть відпрацьовані в 
робочому режимі. 
 Аналіз доручень і критичних зауважень виборців за напрямками показує, що виборці, 
в першу чергу, очікують від міської ради вирішення питань житлово-комунального 
господарства міста, зокрема, це ремонт будинків, ліфтів, автобусних зупинок та дорожного 
покриття, спилювання аварійних дерев, відновлення вуличного освітлення, приведення в 
порядок прибудинкових територій, своєчасне вивезення сміття, заходи з водовідведення як 
по території міста, так і на прибудинковій території тощо. 
 Виходячи з викладеного слід зазначити, що більшість депутатів міської ради  
виконали вимоги Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» і рішення ради,  
провели звіти перед виборцями та надали інформацію щодо їх проведення.  
 При цьому слід зазначити, що значна частка доручень виборців порушується у 
депутатських зверненнях та частина відпрацьовується у  ході затвердження галузевих 
програм. 
 Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції 
пропонує прийняти інформацію до відома. Список доручень оформити протокольно та 
відпрацювати спільно з виконавчими органами міської ради. 
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