
Звіт 
депутатів Олександрійської міської ради, обраних на чергових виборах до місцевих рад 

25.10.2020 року від КІРОВОГРАДСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» за 2021 рік 

 
м. Олександрія                                                                                                           06.02.2022 р. 
 

У м. Олександрії на чергових виборах до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня 2020 
року, ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» здобула перемогу, отримавши 
найбільшу кількість голосів виборців. Мандати довіри отримали 9 кандидатів від нашої 
політичної сили. 

 
04 грудня 2020 року депутати Олександрійської міської ради 8 скликання, обрані від 

РО ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», склали присягу та набули 
депутатських повноважень. 

 
Під час проведення 2-ої чергової сесії Олександрійської міської ради 05 грудня 2020 

року було оголошено про створення депутатської фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» в Олександрійській міській раді, до складу якої увійшли обрані 
депутати: Лоцман Віталій Олександрович, Кожемяченко Анатолій Григорович, Приходько 
Віктор Миколайович, Лоцман Геннадій Григорович, Нос Юрій Володимирович, Сосна 
Людмила Василівна, Некрасов Андрій Володимирович, Горошко Анатолій Олегович, 
Проквас Валерій Миколайович.  Керівником фракції обрано Лоцмана Геннадія Григоровича. 

 
Виконання повноважень депутати Олександрійської міської ради від фракції ПП 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»  здійснюють виключно в межах 
законодавства України. 

 
Свою роботу депутати здійснюють за  наступними напрямками: 
 
1. Робота в окрузі. Підтримка зв’язку із громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг 

громадян; 
2. Участь у засіданнях фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»; 
3. Участь у засіданнях Олександрійської міської ради та засіданнях постійної комісії, 

до якої обрано депутата. 
 

Всі напрямки роботи є рівноцінними, тому активна робота депутатів на цих ділянках 
однаково важлива для громадян. 

 
1. Робота в окрузі. Підтримка зв’язку із громадою. Розгляд пропозицій, заяв і 

скарг громадян 
 
Робота депутатів в окрузі включає зустрічі з виборцями, особистий прийом громадян, 

звіти перед виборцями, що забезпечує зворотний зв’язок з населенням. 
Для взаємодії депутатів з виборцями розроблений графік прийому громадян 

депутатами міської ради. 
Депутатський прийом проводиться як в приміщенні Олександрійської міської ради так і 

за місцем роботи депутатів та безпосередньо на закріплених за депутатами територіях. 
Також для підтримки постійного зв’язку зі своїми виборцями та вчасного і дієвого 

реагування на потреби й проблеми мешканців Олександрії одразу після набуття  
повноважень депутата міської ради нами було відкрито постійно працюючу громадську 
приймальню. За рік виконання депутатських повноважень було проведено 168 прийомів 



громадян, а також 96 індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями як в межах 
громадської приймальні так і на проблемних об’єктах. 145 громадяни завітали на 
депутатський прийом із своїми заявами, скаргами і пропозиціями, які розглянули і 
опрацювали в межах повноважень депутата. На основі отриманих від громадян скарг і 
пропозицій було направлено 19 депутатських звернень та 13 запитів, адресованих до 
місцевих органів виконавчої влади. 115 громадян звернулися із заявами про надання 
матеріальної допомоги на лікування. Заяви були розглянуті відповідно до «Положення про 
порядок надання матеріальної допомоги громадянам Олександрійської територіальної 
громади депутатами Олександрійської міської ради». За рік було надано допомогу на суму 
270 000 грн. 

У 2021 році депутатами проводились благодійні акції, зокрема напередодні 
святкування Дня Перемоги депутати відремонтували Меморіальне поховання радянських 
солдатів, що загинули у Другій світовій війні на кладовищі Лиса гора.  

До Дня захисту дітей депутати завітали до вихованців центру соціальної допомоги та 
реабілітації «Джерело життя». Всі діти отримали солодкі подарунки. 

 
2. Участь у засіданнях фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» 
На засіданнях фракції наші депутати приймають участь в попередньому обговоренні 

питань, які виносяться на сесію, вносять відповідні пропозиції щодо рішень ради, 
попередньо обговорюють виступ свого представника з усіх питань порядку денного на 
пленарних засіданнях ради. З початку року проведено 20 таких засідань. 

 
3. Участь у засіданнях Олександрійської міської ради та засіданнях постійної 

комісії, до якої обрано депутата 
 

Починаючи з 01 грудня 2020 року було проведено 16 пленарних засідань 
Олександрійської міської ради, на яких розглянули понад 400 питань порядку денного. 

 
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Олександрійської міської 

ради, розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень 
Олександрійської міської ради у міській раді створено постійно діючі комісії, кожна з яких 
має своє галузеве спрямування. Рішенням Олександрійської міської ради депутати ПП 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» працюють у таких постійних комісіях: 

 
1. Лоцман Геннадій Григорович - член постійної комісії з питань прав людини, 

законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської 
діяльності, етики та регламенту; 

2. Кожемяченко Анатолій Григорович - член постійної комісії з питань промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій; 

3. Лоцман Віталій Олександрович - член постійної комісії з питань економічної і 
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку; 

4. Приходько Віктор Миколайович - член постійної комісії з питань охорони  здоров’я, 
материнства, дитинства, соціального захисту населення; 

5. Нос Юрій Володимирович - член постійної комісії з питань промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій; 

6. Проквас Валерій Миколайович - член постійної комісії з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання земельних відносин; 

7. Горошко Анатолій Олегович - член постійної комісії з питань приватизації майна, 
житла, землі та регулювання земельних відносин; 

8. Сосна Людмила Василівна - член постійної комісії з питань освіти і науки, культури 
та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту; 



9. Некрасов Андрій Володимирович - член постійної 
комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, 
містобудування та раціонального використання природних ресурсів. 

 
Під час роботи в комісіях пріоритетним завданням є захист інтересів виборців на рівні 

громади під час підготовки бюджетів та програм регіонального розвитку, захист культурних 
прав та права на історичну пам’ять, захист землі як власності громади, недопущення 
махінації з реєстрами землі та нерухомості.  

З метою реалізації принципу гласності та прозорості позиція депутатів доводиться до 
відома громади через ЗМІ та відображається на власних сторінках депутатів в соціальних 
мережах.  

 
Пріоритетними напрямками роботи депутатів Олександрійської міської ради VIII від 

РО ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» як у 2022 році будуть: 
 
1. Відстоювання інтересів громади шляхом перевірки та забезпечення ефективного 

використання майна територіальної громади міста Олександрії. 
2. Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив. 
3. Боротьба з незаконним захопленням земельних ділянок. 
4. Робота в робочих та експертних групах. 


