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До складу Олександрійської міської ради 8 скликання я був обраний депутатом на 

виборах депутатів місцевих рад 25 жовтня 2020 року у багатомандатному виборчому окрузі 
№ 5 від Політичної партії «Слуга народу». 

У своїй депутатській діяльності керуюсь Конституцією України, законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
звернення громадян», Регламентом роботи Олександрійської міської ради 8 скликання та 
іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради. 

Основою ефективної депутатської діяльності вважаю наявність вільного діалогу та 
дотримання норм чинного законодавства під час прийняття рішень. Всі питання, які 
вносяться на розгляд сесії міської ради детально вивчаю самостійно, а потім у постійній 
комісії. За звітний період проведено 16 сесій міської ради, у 15 з них я брав участь.  

На другій сесії міської ради мене обрали головою постійної комісії міської ради з 
питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, 
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції. 

Як голова постійної комісії організовую роботу комісії та здійснюю контроль за 
виконанням профільних рішень ради, її виконавчого комітету. Депутати працюють у ній на 
основі законності, гласності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань і 
прийняття рішень. 

Робота постійної комісії є відкритою, графік засідань комісії по розгляду питань 
чергової сесії розміщується на сайті міської ради. На засіданнях безперешкодно можуть бути 
присутні представники засобів масової інформації та громадськості міста, а протоколи 
засідань оприлюднюються на офіційному сайті міської ради. За звітний період проведено 25 
засідань комісії, я брав участь у 23. Загалом комісією розглянуто 396 питань, 378 проєктів 
рішень, серед яких 33 профільних. 

На засіданнях комісії надавались експертні висновки щодо проєктів регуляторних актів 
з аналізами регуляторного впливу, розглядалися проєкти програм та заслуховувалися звіти 
про їх виконання та питання, що відносяться до повноважень комісії. 

Особливу увагу комісія приділяла таким питанням: 
-  виконання програми «Оптимізація системи теплозабезпечення м. Олександрії 

Кіровоградської області», Міського інфраструктурного плану Стратегії Сталого розвитку 
м. Олександрії, Програми розвитку малого та середнього підприємництва Олександрійської 
територіальної громади, Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського 
транспорту Олександрійської територіальної громади;  

- внесення пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку 
Олександрійської територіальної громади; 

- роботі комунального підприємства «Олександрійський транспорт», закладів торгівлі 
та ін. 

Постійно працюю з населенням на виборчому окрузі і за місцем роботи. Так, згідно із 
затвердженим міською радою графіком регулярно проводив прийом виборців. На 
особистому прийомі побувало понад 30 осіб.  

В основному звернення громадян стосувались питань благоустрою територій округу, 
ремонту житлового фонду та надання матеріальної допомоги. Спільно з керівниками 
комунальних підприємств та виконавчих органів міської ради було вирішено низку 
проблемних питань у робочому режимі. На виконання деяких я оформив 5 депутатських 
звернень та депутатський запит. У зверненнях порушувались такі питання: 

Про встановлення торгового павільйону по просп. Будівельників; 
Про усунення підтоплення вул. Новоселів; 
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Про проблеми квартального комітету № 40; 
Про проблеми квартального комітету № 42; 
Про облаштування під’їзду та посадової платформи біля зупинки «Київська» по 

вул. Знам’янській. 
Також за звітний період проведено 5 зустрічей з мешканцями міста з актуальних 

питань. 
Важливим напрямком роботи вважаю співпрацю з органами самоорганізації населення 

– квартальними комітетами. Я брав участь у 5 звітно-виборних зборах у квартальних 
комітетах. Постійно спілкуюсь з головами квартальних комітетів свого виборчого округу, 
намагаюсь допомагати та вирішувати проблемні питання. 

Багато питань по територіям приватної забудови було вирішено мною власними силами 
та за власний кошт, а саме: 

- вирубка чагарників уздовж парку ім. Шевченка та облаштування дорожнього 
покриття по вул. Санітарній; 

- покос трави на Перемозькому мікрорайоні, а саме: на дитячих майданчиках по вул. 
Маршала Рибалка та по вул. Зої Космодем’янської, вул. Богдана Хмельницького, №№ 99-
113; 

- підсипка щебенем та грейдерування дороги по вул. Маршала Рибалка між вул. 
Богдана Хмельницького та вул. Петровського; 

- виділяв матеріальну допомогу деяким малозабезпеченим людям свого округу на 
вирішення побутових проблем та лікування. 

У весняний період брав участь в облаштуванні скверу по вул. Леоніда Коваленка біля 
міського пляжу, було виконано прибирання дороги та території від сміття. 

До міської ради я направив депутатський запит про встановлення стаціонарної 
автобусної зупинки поряд із цим сквером та необхідність встановлення освітлення прилеглої 
території. 

На звітно-виборних зборах у квартальному комітеті № 42 було з’ясовано проблему 
стічної води з верхніх вулиць, про що було направлено відповідне депутатське звернення. 
Внаслідок цього було внесено зміни до проектно-кошторисної документації та проведені 
необхідні роботи. 

Відповідно до Положення про порядок надання матеріальної допомоги громадянам 
Олександрійської територіальної громади депутатами Олександрійської міської ради у 
звітному році мною видана фінансова допомога з міського бюджету мешканцям міста на 
лікування тяжких захворювань у розмірі 30000 грн. 

Працював у складі Громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Олександрійської міської ради, комісії по проведенню обстеження маршрутів і перерахунку 
кількості пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на міських 
автобусних маршрутах загального користування, житловій комісії з обліку внутрішньо 
переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщених осіб при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради, комісії з 
розгляду пропозицій перевізників про підвищення тарифів за проїзд та обстеження 
пасажиропотоку на автобусних маршрутах загального користування. 

З нагоди Дня місцевого самоврядування був відзначений подякою міського голови за 
особистий внесок у пропаганду та розвиток місцевого самоврядування в місті Олександрії, 
активну громадську позицію, добросовісне виконання депутатських обов’язків. 

Постійно брав участь у заходах, які проводились у місті до державних та професійних 
свят. 

 
 
 

Депутат міської ради   Роман ЖОСАН 


