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Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», з метою інформування виборців про свою діяльність, отримання 
зворотної інформації, залучення громадян до розв’язання проблем місцевого 
значення, подаю письмовий звіт про свою роботу. 

  Протягом 2015 – 2016 років було проведено 19 сесійних засідань, був 
присутній на 18. Відповідно до ст.47 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” в  Марганецькій міській раді працює 7 постійних 
комісій ради.   

 Очолюю комісію з питань екології, регулювання земельних відносин, 
будівництва, благоустрою та архітектури. Проведено засідань комісії –12. 
Розглянуто проектів рішень – 273. Найбільша кількість рішень, що 
розглядалися на сесіях – земельні питання ( 273 рішення). Приймав участь у 
12  засіданнях. 

Також увійшов до складу тимчасових депутатських комісій: з вивчення 
питання щодо  перевезення  громадян міста Марганця авто 
перевізниками , комісії з питання будівництва об’єкту  «Реконструкція 
незавершеного будівництва житлового будинку № 26 –Б по вул. 
Бульварній».  Приймав активну участь в роботі комісій. 
Спільно з депутатами міської ради надавав спонсорську допомогу 
громадянам міста, які опинились у скрутних ситуаціях, 
малозабезпеченим громадянам міста, дітям, які залишились без 
піклування батьків, учням спортивних шкіл, які приймали участь у 
Міжнародних змаганнях. Приймав участь у міських акціях та святах . 

                                  Депутатська робота в окрузі 

- В 2016 році виконано поточний ремонт по вулиці Київській . 
- Виконано поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Перспективна 

від будинку № 2 до будинку № 14. 



- Капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку  161 по вулиці 
Київська. 

- Проведено поточний ремонт димо –вентиляційних каналів в житлових 
будинках  159 по вул. Київська, вул. Перспективна,  будинок 2. 

- Ліквідовано аварійних дерев – 8  од.              
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