
Строки проведення звітів депутатів затверджені рішенням міської ради від 26.11.2021 № 319 
Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»: 
Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, 

зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об’єднаннями громадян. 

Про проведення звіту депутат місцевої ради інформує раду та її 
виконавчі органи. 

 
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про звіт депутата перед виборцями 
 
Звіт у виборчому окрузі № 5 

Дата проведення “14” лютого 2022 року. 

Місце проведення: вул. Ю. Осмоловського, № 3 

Запрошені: Депутати Кіровоградської обласної ради, виборці, представники засобів 

масової інформації. 

 
Присутні виборці 46 чоловік. 
 

25 жовтня 2020 року відбулися вибори до місцевих рад, на яких мене було 
обрано депутатом Олександрійської міської ради 8 скликання від Кіровоградської 
обласної партії «СЛУГА НАРОДА» у територіальному виборчому окрузі № 5. 

 
У своїй діяльності дотримуюсь Конституції України, законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», 
Регламенту роботи Олександрійської міської ради, Статуту партії та інших 
нормативних документів. 

 
Протягом 2021 року брав активну участь у роботі Олександрійської міської 

ради 8 скликання та на своєму виборчому окрузі. За звітний період взяв участь у 13 
сесіях міської ради та відвідував засідання виконавчого комітету міської ради. 

 
Відповідно до Регламенту міської ради, уважно вивчаю всі питання, які 

вносяться на розгляд сесії міської ради, опираюсь на закон і завжди віддаю 
пріоритет вирішенню питань громади та проблем жителів міста.  

 
Працюю у складі постійної комісії з питань освіти і науки, культури та 

відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту. Був присутній на 22 
засіданнях в яких обговорювались питання, які вносяться на розгляд сесії міської 
ради, висловлював власну думку щодо суспільно-важливих питань. 

 
За звітній період працював у складі груп тимчасових депутатських комісій, 

робочих груп, затверджених рішеннями міської ради: 
- «Про робочу групу із розробки Статуту Олександрійської територіальної 

громади»; 
- «Про постійно діючу депутатську комісію по визначенню осіб для 

нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією». 



Строки проведення звітів депутатів затверджені рішенням міської ради від 26.11.2021 № 319 
Вирішуючи нагальні питання виборців направив до міської ради депутатські 

звернення «Про надання інформації про аналіз дорожньо-транспортних пригод» та 
«Про встановлення дорожніх знаків на відрізку автошляху «Глинськ-Олександрія-
Петрове». 

 
Депутатський прийом проводив за графіком, затвердженим міською радою, на 

закріплених територіях безпосередньо спілкуючись з громадянами, які потребують 
допомоги. 

 
Співпрацював з головами квартальних комітетів, приймав активну участь у 

звітно-виборних зборах квартальних комітетів №31, №35, №36 та №28 на 
закріплених за мною територіях, як і передбачається чинним законодавством. 

 
Разом з помічниками відвідував проблемні ділянки на окрузі, зустрічався з 

виборцями, домовлявся про шляхи вирішення проблем. Долучався до вирішення 
організаційних питань благоустрою, санітарної очистки території квартального 
комітету № 31 допомагав виборцям вирішити питання ліквідації стихійного лиха 
підтоплення будинків та прилеглої території.  

 
Надавав допомогу громадській організації «Олександрійська місцева 

організація «Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та 
громадській організації захисту тварин «Друг». 

 
У співпраці з управлінням соціального захисту населення сприяв у виділенні 

матеріальної допомоги на лікування онкохворим, важкохворим на проведення 
операцій та реабілітацію дорослим і дітям. 

 
Як Депутат фракції «СЛУГА НАРОДА» брав активну участь у 

загальнодержавних та міських заходах по відзначенню пам’ятних дат. 
 

Інформація про висвітлення звіту у ЗМІ: 
Звіт направлений на адресу голови постійної комісії з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування та запобігання корупції через УЗД Олександрійської міської ради. 
 
 
 
Депутат міської ради від виборчого округу №5 
 

_________________       Котов Ю.М. 
(підпис)     

14.02.2022  


