
ЗВІТ 
 ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТІВ ФРАКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» У 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ 8 СКЛИКАННЯ ЗА 2020 -2021 РОКИ 
 

Депутатська фракція Політичної Партії «Сила і Честь» в Олександрійській міській раді 
утворена у складі чотирьох депутатів: Моцного Є.С. - голови фракції, Матвієнка М.В. - 
заступника голови фракції, Колісника Д.О. та  Приходька О.В., про що було оголошено на 3 
сесії Олександрійської міської ради 8 скликання 24 грудня 2020 року.   

У своїй діяльності та при прийнятті рішень, фракція діє в інтересах мешканців міста. 
Протягом звітного періоду всі депутати фракції брали участь у роботі пленарних засідань та 
постійних комісій міської ради.  

За минулий період депутати фракції здійснювали особистий прийом громадян згідно з 
затвердженим графіком. Всі заяви виборців були розглянуті та прийняті відповідні рішення.  

52 мешканцям міста була надана матеріальна допомога на лікування та інші життєво 
необхідні потреби. 

Подано 12 депутатських звернень та 6 депутатських запитів, які стосувалися, в 
переважній більшості, неналежної якості надання житлово-комунальних послуг, стану 
міських вулиць та їх зовнішнього освітлення, спилюванню дерев, пропозиції про 
будівництво нових спортивних майданчиків, облаштування автобусних зупинок та інше.  

Так депутатом Приходько О.В. було подано 6 депутатських звернень, депутатом 
Колісником Д.О. - 3 депутатських звернення, депутатом Моцним Є.О. – 1 депутатське 
звернення та 1 депутатський запит, депутатом Матвієнко М.В. – 2 депутатських звернень та 
6 депутатських запитів. 

Протягом травня-липня 2021 року члени фракції приймали участь у звітно-виборчих 
зборах квартальних комітетів: 

Моцний Є.С. - №№ 1,2,3,4,9; 
Колісник Д.О. - №№ 9,23; 
Приходько О.В. - № 32; 
Матвієнко М.В. - № 26. 
Після зборів квартальних комітетів № 32, 47 (15-й та Байдаківський мікр-ни) депутатом 

міської ради Приходьком О.В. були підготовлені депутатські звернення до керівництва міста 
з проблемних питань зазначених кварталів. 

До Дня захисту дітей було організовано та проведено свято для дітей депутатом 
Матвієнком М.В у Ново-Пилипівському мікрорайоні, депутатами Приходьком О.В. та 
Колісником Д.О. – в селищі Олександрійське та селі Звенигородці, депутатом Моцним Є.С. – 
у Північно-Східному мікрорайоні.  

Депутат Моцний Є.С. постійно разом з учителями та учнями ЗНЗ I-III ст. № 8 у 
пам’ятні дні Другої Світової війни проводять покладання квітів до могил загиблих воїнів, що 
знаходяться на кладовищах поруч із ЗНЗ № 8.  

Депутати фракції забезпечили деревами та прийняли участь у їх висадці на території 
Олександрійського педагогічного коледжу ім. В.О.Сухомлинського. 

Депутатами Приходьком О.В. та Колісником Д.О. надавалася допомога при проведенні 
спортивних змагань в селищі Олександрійське, депутатом Моцним Є.С. – учням ЗНЗ № 8.  

Для організації занять спортом мешканців віддаленого мікрорайону міста, депутатом 
Моцним Є.С. за власні кошти побудовано та облаштовано футбольне поле за адресою пров. 
Маршала Конєва.  

Крім того, депутати фракції беруть активну участь у проведені загальноміських 
заходів. 

Звіт перед виборцями проведено 25.01.2022 за адресою: м. Олександрія, вул. 
Софіївська, 38. 

 
Голова фракції політичної партії  
«Сила і Честь» в Олександрійській  
міській раді                                                               Євген МОЦНИЙ  


