
 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

_________________ сесії  
восьмого скликання 

 
від ___ ________ 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про проведення звітів депутатів 
Олександрійської міської ради 
восьмого скликання перед 
виборцями  
 

На виконання вимог статей 10, 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
 

МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Визначити строки проведення звітів депутатів Олександрійської міської ради 
восьмого скликання перед виборцями щорічно у грудні 2021 року – січні 2022 року. 

 
2. Рекомендувати депутатам міської ради: 
- під час проведення звітів перед виборцями інформувати населення про роботу міської 

ради та її виконавчих органів, про виконання планів і програм економічного і соціального 
розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень міської ради і доручень 
виборців, свою діяльність у раді та її органах; 

- подати звіти про свою роботу, зауваження та пропозиції, висловлені виборцями на 
адресу ради та її органів, а також виконання доручень, даних депутатові у зв’язку з його 
депутатською діяльністю (далі – звіти), керівникам депутатських фракцій та груп, які 
зобов’язуються щорічно до 01 березня інформувати постійну комісію міської ради з питань 
прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики та регламенту про результати обговорення на засіданнях 
фракцій та груп звітів та висловлені виборцями зауваження і пропозиції на адресу міської 
ради, а також про доручення, дані депутатам. 

 
3. Виконавчим органам міської ради забезпечити депутатів міської ради необхідними 

інформаційно-аналітичними матеріалами для проведення звітів депутатів Олександрійської 
міської ради перед виборцями. 

 
4. Виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам і установам, 

старостам старостинських округів Олександрійської міської ради за зверненнями депутатів 
міської ради і голів депутатських фракцій та груп забезпечити надання приміщень для 
проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями. 

 

ПРОЄКТ 
Вносить секретар міської ради  

В. КОСЯК 
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5. Постійній комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, 
антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та 
регламенту спільно з управлінням забезпечення діяльності міської ради проінформувати 
міську раду про результати обговорення звітів, про зауваження та пропозиції, висловлені 
виборцями на адресу міської ради та її органів, а також про доручення, дані їм у зв’язку з 
депутатською діяльністю. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Косяк В.О. та 

постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної 
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 


