
 
 

Звіт  
депутатів політичної партії «Пропозиція» 

за 2021 рік 
 

Депутати – представники політичної партії «Пропозиція», були обрані до 
Олександрійської міської ради в результаті проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 
року. 04 грудня 2020 року склавши Присягу, набули депутатських повноважень.  

До депутатського корпусу від політичної партії «Пропозиція» увійшли: 
Гаврюшенко В.М., Косяк В.О., Савченко Л.М., Ярошевський А.В. (набув повноваження 
29.01.2021), створивши депутатську фракцію на чолі з головою Ларисою Савченко. 

Депутатська діяльність представників політичної партії «Пропозиція» проводилася з 
дотриманням чинного законодавства та організовувалася за такими основними напрямками: 

- прийом громадян; 
- участь у сесійних засіданнях; 
- робота у постійних та тимчасових комісіях ради; 
- направлення запитів та звернень на виконання доручень і заяв виборців до виконавчих 

органів ради, підприємств, установ, організацій на захист інтересів виборців.  
Так, за звітний період депутатами було проведено 77 прийомів громадян, у тому числі: 
- Гаврюшенком В.М. – 16; 
- Косяк В.О. – 24; 
- Савченко Л.М. – 20; 
- Ярошевським А.В. – 17. 
Прийоми громадян здійснювалися у громадській приймальні за адресою: вул. Григорія 

Усика, 58 та у каб. № 204 Олександрійської міської ради (кабінет секретаря ради), згідно із 
затвердженим міською радою графіком. Найбільше питань, з якими зверталися виборці до 
депутатів, стосувалися сфери житлово-комунального господарства, зокрема благоустрою 
прибудинкових територій, проведення ремонтних робіт житлового фонду, будівництва та 
ремонтування асфальтного покриття вулиць, облаштування дитячих та спортивних 
майданчиків. Не менш важливим питанням були звернення щодо регулювання тарифів на 
житлово-комунальні послуги, а також звернення про надання матеріальної допомоги на 
лікування з депутатського фонду, який у сумі становив 30 тис. грн на кожного депутата. Дані 
кошти розподілялися депутатами за зверненнями осіб, що потребували дороговартісного 
лікування. Так, матеріальну допомогу було надано депутатами 60 особам, зокрема: 

- Гаврюшенко В.М. – 14 осіб; 
- Косяк В.О. – 11 осіб; 
- Савченко Л.М. – 17 осіб; 
- Ярошевський А.В. – 18 осіб. 
 
За звітний період міською радою 8 скликання проведено 16 сесій, на порядок денний 

яких було внесено 393 питання, прийнято 400 рішень, опрацьовано та підтримано 232 
депутатських звернення (у т.ч. 49 депутатських запитів). Зокрема депутатом Косяк В.О. 
внесено на розгляд ради 33 питання, з яких питання про затвердження програми розвитку 
місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки, шість питань 
стосувалися розробки Положень за різними функціональними напрямками, зокрема: про 
надання матеріальної допомоги громадянам Олександрійської територіальної громади, 
складу ради щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» в новій редакції, про 
старосту Олександрійської міської ради, Положення про присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Олександрії» у новій редакції, про громадські слухання в Олександрійській 
територіальній громаді та ін. Питання щодо перспективних планів роботи Олександрійської 
міської ради, внесення змін до Регламенту Олександрійської міської ради, про утворення 
старостинських округів, уповноваження старост на вчинення нотаріальних дій, про 



2 
 

 
 

нагородження відзнакою «За заслуги перед містом», присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Олександрії» та інші. 

Засідання усіх сесій міської ради, відповідно до норм чинного законодавства та 
Регламенту Олександрійської міської ради відбувались відкрито і гласно, із залученням для 
участі в них представників громади. 

У 16-ти проведених сесіях міської ради депутати взяли участь у такій кількості 
засідань: 

- Гаврюшенко В.М. – 15; 
- Косяк В.О. – 16; 
- Савченко Л.М. – 14; 
- Ярошевський А.В. – 12. 
Не менш важливим напрямком безпосередньої діяльності депутата є його робота у 

постійних і тимчасових депутатських комісіях та робочих групах.  
Гаврюшенко В.М. – постійна комісія з питань промисловості, транспорту, 

енергозабезпечення, зв’язку, сфери послуг, підприємництва, торгівлі та євроінтеграції. За 
звітний період комісія провела 25 засідань. Депутат Гаврюшенко В.М. взяв участь у 19 
засіданнях. Було розглянуто 396 питань, з яких 379 проєктів рішень, 33 питання – профільні, 
тобто, ті, які розглядаються виключно через погодження комісії та за її ініціювання. Також 
депутат Гаврюшенко В.М. брав участь у роботі ради щорічного міського конкурсу 
«Олександрієць року» та щорічного огляду-конкурсу «Кращий благоустрій приватної 
садиби» Олександрійської територіальної громади. 

Косяк В.О. – секретар міської ради, очолила робочу групу із розробки Статуту 
Олександрійської територіальної громади. За результатами роботи робочої групи 31 серпня 
2021 року рішенням Олександрійської міської ради за № 252 було затверджено Статут 
Олександрійської територіальної громади Кіровоградської області та 24 вересня було 
здійснено його державну реєстрацію в Міністерстві юстиції. Косяк В.О. є головою постійно 
діючої депутатської комісії із визначення осіб для нагородження відзнакою «За заслуги 
перед містом Олександрія». Результатом роботи даної комісії є ухвалення рішень 
Олександрійської міської ради від 14 травня 2021 року №№179, 180, 181, якими відзнакою 
«За заслуги перед містом» у 2021 році були нагороджені: Городецька Ж.Ф., Олефіров М.Й. 
та Халізова Л.І. Також Косяк В.О. очолювала комісію з попереднього розгляду матеріалів 
про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії», за результатами роботи 
якої дане звання було присвоєно Табунцю О.І. та комісію по проведенню огляду-конкурсу 
«Кращий благоустрій приватної садиби» Олександрійської територіальної громади. 

Савченко Л.М. – голова фракції ПП «Пропозиція», входить до складу постійної комісії 
з питань економічної та інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально 
– економічного розвитку. За звітній період комісія провела 31 засідання. Депутат Савченко 
Л.М. взяла участь у 27 засіданнях, як секретар комісії вела протоколи. Розглянуто 361 
питання, з яких 342 проєктів рішень, 64 питання – профільні, тобто, ті, які розглядаються 
виключно через погодження комісії та за її ініціювання. Також Савченко Л.М. є членом 
тимчасової комісії з розгляду пропозицій перевізників про підвищення тарифів та комісії з 
попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Олександрії». Є членом робочої групи з розробки Стратегії сталого розвитку 
Олександрійської територіальної громади до 2030 року. 

Ярошевський А.В. – є членом постійної комісії з питань освіти і науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту. Депутат Ярошевський А.В. 
також входить до складу постійної депутатської комісії по визначенню осіб для 
нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрія». За звітний період комісія 
провела 24 засідання. Депутат Ярошевський А.В. брав участь у 16 засіданнях. Розглянуто 
394 питання, з яких 378 проєктів рішень, 64 питання – профільні, тобто, ті, які розглядаються 
виключно через погодження комісії та за її ініціювання. 
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Депутати Савченко Л.М. та Ярошевський А.В. активно брали участь у звітно-виборних 
зборах квартальних комітетів, у ході яких були обрані голови відповідних квартальних 
комітетів:  

1) Савченко Л.М. – комітет № 16 (голова Вігінська Л.О.); 
2) Ярошевський А.В. – комітет № 17 (голова Бережна Т.В.). 
За заявами громадян (письмовими та усними на прийомах громадян та у телефонному 

режимі) було направлено депутатами: Гаврюшенком В.М. – 2 запити, Косяк В.О. – 28 
звернень, Савченко Л.М. – 6 звернень, Ярошевським А.В. – 1 запит та 1 звернення). 

Зокрема, у зверненнях були порушені питання щодо соціального захисту громадян, 
проблем у сфері житлово-комунального господарства: 

- ремонт та утримання житлового фонду; 
- ремонт доріг; 
- благоустрій територій; 
- освітлення; 
- водовідведення та ін. 
Більшість звернень, що стосувалися вищевказаних питань на сьогоднішній день 

вирішені. 
 
ПІБ депутата Короткий зміст документу Короткий зміст відповіді 

Гаврюшенко В.М. Про відновлення 
дорожнього покриття 
вул. Дружби, вул. Перемоги 
с. Головківки 

Підрядною організацією ПП 
«Єлисаветдорбуд» виконані роботи з 
відновлення профілю грунтово-щебеневої 
дороги по вул. Дружби та Перемоги в с. 
Головківці 

Гаврюшенко В.М. Про пільговий проїзд на 
маршруті № 79 с. 
Головківка 

Укладання договору на перевезення 
пільгових категорій громадян за 
маршрутом № 79 «Олександрія-
Головківка» буде здійснено після 
прийняття відповідних проєктів рішень 
на засіданнях виконавчого комітету 
міської ради та сесії міської ради 

Косяк В.О.  Щодо надання інформації 
про вартість електроенергії 
для усіх категорій 
населення, укладення 
договорів про закупівлю 
електроенергії, вартість 
розподілу електроенергії. 

Відповідь ПАТ «Кіровоградобленерго» 
надана у повному обсязі з роз’ясненнями 

Косяк В.О. Про надання інформації про 
види діяльності, які 
здійснює ВАТ 
«Кіровоградгаз» та 
розрахунків на 
транспортування газу 

Відповідь надана у повному обсязі з 
роз’ясненнями 

Косяк В.О. Про встановлення дорожніх 
знаків на аварійно-
небезпечній ділянці дороги 
в частині приватного 
сектору провулку 
Мар’ївського та вул. 
Бесарабської 

Знаки замовлено КП «Світло-Центр» 

Косяк В.О. Про проведення обстеження Детальні строки проведення ремонтних 



4 
 

 
 

ПІБ депутата Короткий зміст документу Короткий зміст відповіді 
житлового 
багатоквартирного будинку 
по вулиці Козацькій, 39 та 
ремонтування під’їзду та 
плитки на будівлі будинку 

робіт буде визначено при наявності 
коштів по будинку 

Косяк В.О.  Про виявлення власників 
безхазяйних відходів та 
проведення робіт щодо 
вивезення сміття по вул. 
Бережній 

Роботи виконані в період проведення 
місячника благоустрою 

Косяк В.О. Щодо грейдерування 
ділянки по вулиці 6-го 
Грудня (від приватних 
домоволодінь до перехрестя 
з вул. Героїв Сталінграда) 

Проведено обстеження зазначеної 
ділянки вулиці та включено в перелік 
об’єктів на ремонтування 

Косяк В.О. Про надання інформації 
щодо придбання та 
використання смартфонів 
працівниками ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград» 

Відповідь надана у повному обсязі 

Косяк В.О. Щодо демонтування 
бетонного блоку з 
внутрішньобудинкової 
території житлових 
будинків по вул. 6-го 
Грудня, 143/1 та 143/5 

Надано роз’яснення  

Косяк В.О. Про обстеження та 
ремонтування пішохідного 
містка через річку Інгулець 

Роботи виконані 

Косяк В.О. Про ремонтування 
асфальтного покриття по 
вул. Захисників України та 
вул. Першотравневій 

Виконання робіт включено в перелік 
запланованих 

Косяк В.О. Щодо призначення старости 
сіл Марто-Іванівка, 
Звенигородка, Олександро-
Степанівка та Головківське 

Рішенням Олександрійської міської ради 
від 14.05.2021 № 176 було затверджено 
старости вказаних населених пунктів 

Косяк В.О. Про ліквідацію 
сміттєзвалища по вул. 
Студентській 

Заходи виконані в рамках проведення 
місячника благоустрою 

Косяк В.О. Про проведення ремонтних 
робіт проїжджої частини 
вул. Лугової у с. Марто-
Іванівці 

У 2021 році кошти на ремонтування даної 
ділянки не закладені, тому зазначене 
питання буде розглянуте протягом 2022-
2023 років 

Косяк В.О. Про видалення аварійного 
дерева та встановлення 
каналізаційного люку за 
адресою: просп.Соборний, 
104 

Виконано 

Косяк В.О. Про видалення аварійного Виконано 
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ПІБ депутата Короткий зміст документу Короткий зміст відповіді 
дерева за адресою: вул. 
Козацька, 43. 

Косяк В.О. Про надання інформації 
щодо питання 
теплопостачання 

Відповідь надано у повному обсязі 

Косяк В.О. Про встановлення 5-ти 
каналізаційних люків по 
вул. 6-го Грудня 

Виконано 

Косяк В.О. Про ремонтування 
спортивного майданчика на 
території гімназії                                   
ім. Т.Г. Шевченка 

Облаштовано новий сучасний 
мультифункціональний спортивний 
майданчик 

Косяк В.О. Про встановлення 
каналізаційних люків по 
вул. Кременчуцькій 

Виконано 

Косяк В.О. Про перенесення сміттєвих 
баків за адресою: вул. 6-го 
Грудня, 141/1 

Після узгодження розміщення 
контейнерного майданчика з інженерно-
технічними службами ОСББ буде 
рекомендовано облаштувати один 
загальний контейнерний майданчик 
закритого типу 

Косяк В.О. Про встановлення дитячого 
майданчику за адресою: вул. 
Героїв Сталінграда, 17 

Включено в перелік на 2022 рік 

Косяк В.О. Про встановлення 
сміттєвого майданчика 
закритого типу між ДНЗ 
№39 та № 43 

Після узгодження розміщення 
контейнерного майданчика з інженерно-
технічними службами, ОСББ буде 
рекомендовано облаштувати один 
загальний контейнерний майданчик 
закритого типу 

Косяк В.О. Про ремонтування 
дорожнього покриття по 
вул. 6-го Грудня, 145 

Пропозиція врахована та буде виконана 
за наявності коштів 

Косяк В.О. Про заміну зруйнованих 
каналізаційних люків по 
вул. 6-го Грудня 

Виконано 

Косяк В.О. Про ремонт тротуару біля 
ринку «Айсберг» 

Питання внесено в перелік робіт на 2022 
рік 

Косяк В.О. Встановлення 
каналізаційного люку за 
адресою: вул. Л.Шевцової, 
14 

Виконано 

Косяк В.О. Про проведення 
грейдерування частини 
вулиць Партизанської та 
Берегової 

Пропозиції заплановані та будуть 
виконуватися при здійсненні ремонтів 
вулично-шляхової мережі у 2022 році 

Косяк В.О. Про проведення ремонтних 
робіт дорожнього покриття 
по вул. Студентській 

Виконано 

Савченко Л.М. Про створення Алеї Героїв Питання щодо заснування Алеї Героїв, її 
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ПІБ депутата Короткий зміст документу Короткий зміст відповіді 
місце розташування та облаштування 
буде розглянуто на черговому засіданні 
міської комісії з питань топоніміки, 
охорони культурної спадщини та місцевої 
символіки. Про розгляд питання буде 
повідомлено додатково. 
Відповідний проект рішення «Про 
утворення скверу Героїв АТО» внесено 
на розгляд 7 сесії міської ради 26.03.2021.  
Звернення розглянуто на засіданні міської 
комісії з питань топоніміки, охорони 
культурної спадщини та місцевої 
символіки 16.03.2021. 
За наслідками розгляду підготовлено 
проект рішення міської ради «Про 
створення Скверу Героїв АТО», яким 
пропонується утворити на місці зони 
відпочинку, яка знаходиться між 
будівлями №№ 130а, 134, 136, 138 по 
просп. Соборному в м. Олександрії, сквер 
з подальшим найменуванням його «Сквер 
Героїв АТО». Тематичне наповнення 
скверу буде розглядатись після його 
юридичного оформлення. 
Рішенням міської ради від 02.04.2021 
утворений топонім «Сквер Героїв АТО» 

Савченко Л.М. Про ремонт каналізаційної 
труби та колодязя біля 
будинку по вул. Бульварній, 
1 

Керівнику Олександрійського ВКГ 
вказано на необхідність проведення 
фахового обстеження елементів дворової 
каналізаційної мережі будинку по вул. 
Бульварній, 1 та відпрацювання протягом 
травня 2021 року необхідних заходів з 
ремонту та профілактики  
Роботи виконано 

Савченко Л.М. Про покращення умов 
торгівлі на Покровському 
ринку 

Директор КП «Центральний ринок» 
Кіяшко О.С. повідомив, що в 
першочергових планах ринку 
запланована повна капітальна 
реконструкція та облаштування території 
тимчасового майданчика для торгівлі по 
просп. Соборному, біля магазину 
«Варто». Заплановано: модернізацію та 
оновлення торговельних місць, 
приведення прилеглої території до 
належного стану та її осучаснення. Всі 
зазначені роботи будуть проведені за 
кошти КП «Олександрійський 
центральний ринок» 

Савченко Л.М. Про покращення 
оглядовості на перехресті 
вул. 6-го Грудня та 

Складено акт та передано до 
комунального підприємства «Зеленгосп» 
для подальшого включення у план робіт. 
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ПІБ депутата Короткий зміст документу Короткий зміст відповіді 
вул. Діброви Для забезпечення достатньої оглядовості 

на зазначеній ділянці, роботи по обрізці 
зелених насаджень, заплановано 
виконати в липні місяці поточного року 

Савченко Л.М. Про ремонт східців біля буд. 
№ 6 по 
вул. Святомиколаївській 

Керівництву комунального підприємства 
«Чисте місто» дано доручення 
запланувати та виконати ремонтні роботи 
Роботи виконано 

Савченко Л.М. Про зріз аварійної тополі, 
яка росте біля будинку № 2 
по вул. Чижевського 

Проведено комісійне обстеження зелених 
насаджень за адресою, вказаною у 
зверненні, в результаті якого складено акт 
та включено до переліку дерев 
підвищеної складності, які підлягають 
видаленню. Роботи по видаленню 
зеленого насадження будуть виконані 
працівниками ДСНС, за допомогою 
колінчатого підйомника з висотою 
підйому 30 метрів, який знаходиться в м. 
Кропивницькому 

Ярошевський А.В. Про дотримання і захист 
прав ветеранів військової 
служби 

Ветеранам військової служби надано 
пільги на безоплатний проїзд усіма 
видами міського пасажирського 
транспорту (за винятком таксі) за 
наявності посвідчення встановленого 
зразка, а в разі запровадження 
автоматизованої системи обліку оплати 
проїзду – також електронного квитка, 
який видається на безоплатній основі, 
автомобільним транспортом загального 
користування в сільській місцевості, а 
також залізничним і водним транспортом 
приміського сполучення та автобусами 
приміських маршрутів у межах України. 
Ветеранам військової служби надається 
50% знижка плати за користування 
житлом (квартирної плати) та плати за 
комунальні послуги, користування 
квартирним телефоном і членами їх 
сімей, які проживають разом з ними, в 
жилих будинках усіх форм власності в 
межах норм, передбачених 
законодавством, або 50% знижка вартості 
палива, в тому числі і рідкого, в межах 
норм, встановлених для продажу 
населенню для осіб, які проживають у 
будинках, що не мають центрального 
опалення.  
Станом на 01.06.2021 на обліку в ЄДАРП 
в управлінні соціального захисту 
населення міської ради перебуває та 
користується пільгами на оплату 
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ПІБ депутата Короткий зміст документу Короткий зміст відповіді 
житлово-комунальних послуг 64 ветерана 
військової служби 
 

Ярошевський А.В. Про зріз дерева по пров. 
Аграрному; 
- підсипку дорожнього 
покриття навколо пров. 
Аграрного; 
- покіс на території між 
офісом Водафон і 
продовольчим павільйоном 

Складено акт та передано до 
комунального підприємства «Зеленгосп» 
для подальшого включення у план робіт. 
Роботи по обрізці зеленого насадження, 
заплановано виконати в липні місяці 
поточного року.  
Визначено об’єм та включено до переліку 
робіт у літній період поточного року. 
Керівництву КП «Чисте місто» і КП 
«Зеленгосп» направлено листи про 
необхідність приведення зазначеної 
території до належного санітарного стану 

 
Також значна увага приділяється роботі з молоддю Олександрійської територіальної 

громади. Так за звітний період депутаткою Косяк В.О. було проведено шість зустрічей з 
Олександрійським молодіжним парламентом, у результаті яких парламентарі мали змогу 
познайомитися з волонтером Корпусу Миру Максом Кушніром та обговорити з ним питання 
щодо розширення партнерських відносин. Напрацьовано три проєкти, які заплановані до 
реалізації протягом 2022 року, зокрема проєкт конкурсу на кращий дизайн 
Олександрійського пряника – гастрономічного бренду м. Олександрія. Спільно з 
молодіжним парламентом у рамках відзначення Дня самоврядування було організовано 
проведення Дня дублера, у ході якого молодь мала змогу спробувати себе в якості 
заступників міського голови та керівників виконавчих органів. Для юних депутатів Косяк 
В.О. провела семінар-тренінг «Конфлікти та шляхи їх вирішення». Також молодь взяла 
активну участь у підготовці до Дня Конституції України та організувала патріотичний 
флешмоб. Депутатка Косяк В.О. неодноразово брала участь та допомагала в організації Днів 
двора, дитячих свят до Міжнародного захисту дітей та ін.  

Депутатом Ярошевським А.В. протягом року проводилася робота щодо організації 
формування молодіжної ради в Олександрійській територіальній громаді, результатом якої 
вже в 2022 році стало створення молодіжної ради.  

Депутати політичної партії «Пропозиція» мають чітку громадянську позицію, яка 
відповідає програмним напрямкам партії і продовжать працювати над питаннями, які не були 
вирішені у 2021 році.  

Зважаючи на ускладнення ситуації в країні в цілому, будемо активно діяти у напрямку 
соціального захисту найвразливіших верств населення міста. 
 
 
 
Голова фракції ПП «Пропозиція» Лариса САВЧЕНКО 


