
 
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 «22.01.2022»  
 
Запрошені: Депутати Кіровоградської обласної ради, виборці, представники засобів 
масової інформації. 
 
Присутні виборці: 40 чоловік 
 

25 жовтня 2020 року відбулися вибори до місцевих рад, на яких мене було 
обрано депутатом Олександрійської міської ради 8 скликання по виборчому 
округу№ 5 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. 

 
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 розглядаю проекти, працюю в 
комісії, займаю позицію закону і завжди віддаю пріоритет вирішенню питань 
життєдіяльності міста та проблемам виборців. Так само дію й відносно позиції щодо 
подій у державі та з приводу інших суспільно-важливих питань. 

Власна позиція висловлюється під час проведення сесій, погоджувальних рад та 
засідань комісій. 

 
Провожу роботу з населенням як на виборчому окрузі, так і за місцем роботи. 

Так за звітний період проведено безліч зустрічей з мешканцями міста з актуальних 
питань. 

 
Працюю у складі комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, будівництва та 
раціонального використання природних ресурсів. Був присутній на всіх 22 
засіданнях.  

 
Брав участь у 16 сесіях міської ради. Було внесено 10 питань на розгляд ради. 

Направив 8 письмових звернень до виконавчих органів міської ради з питань, за 
якими до мене звертались виборці.  



 
 
Депутатський прийом проводив за графіком, затвердженим міською радою, на 

закріплених територіях безпосередньо спілкуючись з громадянами, які потребують 
допомоги. 

Протягом року надавав пропозиції до бюджету-2022 та постійно проводив 
моніторинг раціональності використання бюджетних коштів. 

 
За звітний період працював на перспективи розвитку міста. Продовжую роботу 

по підготовці пропозицій до інфраструктурного плану. Всі програми, які дадуть 
змогу залучити в місто інвестиції, та рішення міської ради зі стратегічно важливих 
питань розвитку економіки міста відпрацьовуються та підтримуються на сесіях 
ради.  

 
Співпрацював з головами квартальних комітетів на території приватної 

забудови міста та зі старшими будинків. Приймав участь у проведені звітно-
виборних конференцій в квартальних комітетах на закріплених за мною територіях, 
як і передбачається чинним законодавством. Постійно долучався до вирішення  
організаційних питань благоустрою, санітарної очистки території округу. 

 
Брав участь у вирішенні питання м-ну Байдаківського (Жовтневого), долучився 

до вирішення проблеми ремонту доріг цього мікрорайону, допомагав виборцям 
вирішити питання ліквідації стихійних сміттєзвалищ на мікрорайоні. У весняно-
літній період допомагав в організації покосу територій виборчих округів. 
Опікувався питанням освітлення територій виборчих округів. 

 
Співпрацював з управлінням соціального захисту населення з питань надання 

допомоги на лікування тяжкохворим, хворим на цукровий діабет та онкохворим, з 
проблемних питань по наданню субсидій (за зверненнями громадян), по вирішенню 
проблемних питань пов’язаних з допомогою, соціальною адаптацією тощо 
учасників АТО. 
 
Доручення виборців:  
 

- Грейдерування доріг м-ну Байдаківського (Жовтневого); 
- Зріз тополь по м-ну Байдаківського (Жовтневого); 
- Встановлення дитячого майданчику; 
- Ремонт гуртожитку по вул. Трудових Резервів буд. 1 

 
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 
 

_________________       Мамалат А.А. 
(підпис)     

«24» січня 2022 року 


