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ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання депутатами Олександрійської міської ради рішення про проведення 

звітів депутатів Олександрійської міської ради восьмого скликання перед виборцями 
міста у 2021 році 

 
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат  

місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою 
роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.  

 
Депутати Олександрійської міської ради у грудні минулого та січні поточного року 

провели звіти перед виборцями своїх виборчих округів, як і визначено рішенням міської 
ради від 26.11.2021 № 319 «Про проведення звітів депутатів Олександрійської міської ради 
восьмого скликання перед виборцями» та надали управлінню забезпечення діяльності 
міської ради інформацію про їх проведення.  

 
Постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, гласності, 

антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та 
регламенту на своєму засіданні розглянула подані звіти та список доручень виборців, дані 
депутатам міської ради під час проведення звітів у виборчих округах з грудня 2021 року по 
січень 2022 року, узагальнила їх і доводить до відома міської ради. 

 
Всі депутати міської ради відзвітували про свою діяльність, використавши різні 

можливі форми спілкування з виборцями: відкриті зустрічі, соціальні мережі, друковані 
засоби масової інформації тощо. 

 
Депутатські фракції у міській раді від політичних сил – «Європейська Солідарність», 

«Пропозиція», «Сила і честь», «Опозиційна платформа – За життя», «Сила людей» надали 
узагальнені звіти про діяльність депутатів своєї фракції, а депутати фракцій політичних 
партій «Слуга народу», Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Радикальної партії 
Олега Ляшка надали звіти кожен окремо.   

 
Першими надали звіти про свою діяльність депутати фракції Всеукраїнського 

об’єднання «Батьківщина» у грудні 2021 року. На звіті озвучено наказ виборців щодо 
необхідності посилення розвитку патріотичного руху в місті, особливо серед дітей та молоді. 
А також щодо розвитку економічної спроможності громади. Піднімались питання 
фінансування потреб жителів для забезпечення медичних послуг. Звіт відбувся за участі 
секретаря Олександрійської міської ради. 
 

Як правило, надавалася інформація про участь депутатів у роботі міської ради, 
постійних комісій, про направлені депутатські запити та звернення, роботу у виборчих 
округах, надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади, прийом 
виборців. 

 
Депутатські запити та звернення найчастіше стосувалися: 
- благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних будинків та територій 

квартальних комітетів міста; 
- ремонтних робіт житлового фонду; 
- облаштування дитячих та спортивних майданчиків; 
- ремонту існуючих та встановлення нових автобусних зупинок; 
- тарифів на житлово-комунальні послуги. 



Контроль за термінами виконання депутатських запитів і звернень чи інформації про 
можливість виконання здійснює управління забезпечення діяльності міської ради, а за 
фактичним виконанням слідкують депутати. 

 
За результатами звітів депутатам Мамалату А.А. та Ходаку О.В. виборцями були надані 

доручення: 
- грейдерування доріг, зріз тополь, встановлення дитячого майданчика у 

Байдаківському мікрорайоні; 
- ремонт гуртожитку по вул. Трудових резервів, 1; 
- озелення міста; 
- ремонт дороги по вул. Міліцейській. 
 
Всі звіти розміщені на офіційному сайті Олександрійської міської ради. 
 
Постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, гласності, 

антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та 
регламенту пропонує прийняти інформацію до відома. Список доручень оформити 
протокольно та відпрацювати спільно з виконавчими органами міської ради. 
 
  
 
Голова постійної комісії міської ради   
з питань прав людини, законності,  
гласності, антикорупційної політики,  
місцевого самоврядування,  
депутатської діяльності, етики та регламенту                                  Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 


