
 
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 №2 
 
 

25 жовтня 2020 року відбулися вибори до місцевих рад, на яких мене було 
обрано депутатом Олександрійської міської ради 8 скликання по виборчому 
округу № 2 від Радикальної партії «Олега Ляшка». 

 
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. 

 
Брала участь у 14 сесіях міської ради. Головною рисою депутатської 

діяльності вважаю наявність вільного діалогу та дотримання норм закону під 
час прийняття всіх рішень. Відносно питань, які виносяться на розгляд сесії 
міської ради, самостійно вивчаю проекти, займаю позицію закону і завжди 
віддаю пріоритет вирішенню питань життєдіяльності міста та проблемам 
виборців.  

 
Працюю у складі постійної комісії з питань економічної і інвестиційної 

політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 
Була присутня на 28 засіданнях та висловлювала власну думку по суспільно-
важливим питанням. 

 
Відповідно до ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу України органи місцевого 

самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо 
меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, 
та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо 
розмежування меж районів у містах. Я брала участь, як член погоджувальної 
комісії по розгляду справ з приводу суміжного землевпорядкування громадян у 
розгляді 13 заяв з безпосереднім виїздом на місце розташування конфліктної 
ситуації. 

 
Щомісячно, а саме першого вівторка місяця проводиться депутатський 

прийом. У залежності від порушених громадянами питань під час депутатських 



прийомів та у зв’язку із власними спостереженнями за проблемами округу та 
міста було подано депутатське звернення щодо ремонту дорожнього покриття 
та благоустрою дворової території будинку по вул. Ярмаркова, 59. 

 
Було отримане колективне звернення від представника підприємців 

міського ринку Оборської О.І. щодо незадовільненої роботи директора 
міського ринку. З депутатом від Радикальної партії «Олега Ляшка» 
Мамалатом А.А. зустрічались з підприємцями на ринку, вислухали їхні  
претензії та побажання, запрошували директора ринку на комісію з питань 
економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку для того щоб почути його позицію, але 
вирішити це питання у минулому році не вдалося, тому воно взяте на контроль 
для подальшого вирішення. 

 
У співпраці з управлінням соціального захисту населення мною 

видавалась матеріальна допомога на лікування важкохворим мешканцям міста, 
онкохворим, на проведення операцій дорослим та дітям. 

  
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 №2 
 

_________________      Ковальова І.А. 
(підпис)     

 
 
31 січня 2022 року 


