
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЖУРАВЛЬОВА ВІТАЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ЗА 2021 РІК 

 

Віталій Журавльов обраний депутатом на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року від Кіровоградської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина», – 
перший кандидат, очолив фракцію у міській раді. 

Концентрація зусиль на відстоюванні законних прав та інтересів громадян, 
вирішенні соціально важливих питань, пов’язаних з життям громади – основна задача 
кожного депутата ради, зокрема і моя. 

У своїй депутатській діяльності підтримував зв’язок із виборцями, трудовими 
колективами, державними установами, громадськими організаціями. Керувався 
Конституцією України, законами України, регламентом Олександрійської міської ради. За 
рішенням сесії обраний заступником голови постійної комісії з питань економічної і 
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку. 

Взяв участь у роботі 13 сесій міської ради, в 17 засіданнях постійної комісії з питань 
економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку. 

Кількість направлених депутатських звернень – 6, а саме: 
- Про ремонт дороги по вул. М. Заньковецької; 
- Про перегляд маршрутів руху громадського транспорту та розташування зупинок; 
- Про благоустрій дворової території будинків по вул. Перспективній, 15 та вул. 

Братської, 32 та встановлення дитячого майданчика; 
- Про свердловину по вул. Шевченка, 73; 
- Про надання інформації щодо кількості земель сільськогосподарського 

призначення у комунальній власності ОТГ; 
- Про звернення мешканців будинків №№ 141/3, 141/2, 141/3 по вулиці 6-го Грудня з 

проханням про сприяння у вирішені питання благоустрою прибудинкової території, а 
саме: асфальтування пішохідних доріжок, озеленення території, відновлення тротуарного 
покриття. 

 
На розгляд сесії мною внесено питання «Про звернення депутатів Олександрійської 

міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо сприяння у проведенні Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з 
питання продажу земель сільськогосподарського призначення», – не підтримано радою. 

Взяв участь у звітно-виборних зборах квартального комітету № 20 (голова 
квартального комітету Іванич Марина Миколаївна). 

На сесії міської ради підтримав такі програми: 
Про міську програму поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб 

в ізоляторі тимчасового тримання № 5 ГУНП в Кіровоградській області на 2021-2025 
роки; 

Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності 
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 
роки; 

Про затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування приміського 
сполучення в Олександрійській територіальній громаді; 

Про Програму цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на 
2021-2025 роки; 



Про затвердження Програми розвитку туризму та збереження культурної спадщини 
Олександрійської територіальної громади на 2021 – 2026 роки; 

Про затвердження Програми розвитку муніципального автомобільного 
пасажирського транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми підтримки діяльності Олександрійського 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській 
області на 2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми експертного обстеження, модернізації, капітального 
ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 
2021-2025 рр.; 

Про затвердження міської соціальної Програми запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року; 

Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної 
громади на 2021-2025 рр.; 

Про затвердження програми з локалізації та ліквідації карантинних організмів на 
території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

Про затвердження Програми приватизації Олександрійської територіальної громади 
на 2022-2026 роки; 

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Олександрійської 
територіальної громади на 2022-2026 роки; 

Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища 
Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки; 

Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, 
організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022 рік; 

Про продовження дії соціальної програми Олександрійської територіальної громади 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2026 року»; 

Про затвердження Програми розвитку бібліотек Олександрійської територіальної 
громади на 2022-2026 роки; 

Про соціальну програму підтримки молоді та розвитку молодіжної політики в 
Олександрійській територіальній громаді на 2022-2025 роки; 

Про цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту 
Олександрійської територіальної громади до 2025 року; 

Про Програму розвитку архівної справи Олександрійської територіальної громади на 
2022 рік; 

Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної 
громади на 2022 рік. 

Здійснював прийом громадян за адресою: м. Олександрія, вул. Бульварна,1, згідно з 
графіком прийому або, в інший час, за попереднім записом.  

За звітний період проведено 19 прийомів громадян, отримано 55 усних та письмових 
звернень. 

Значна частина звернень стосувалася матеріальної допомоги, її з депутатського 
фонду отримали 18 жителів громади. 

 
 
 

Депутат Олександрійської міської ради   Віталій ЖУРАВЛЬОВ 


