
ЗВІТ 
ДЕПУТАТА МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОМЕЛЬЧЕНКО МАРИНИ ІГОРІВНИ 
ШАНОВНІ ВИБОРЦІ, 

 
На виконання вимог  ст. 16 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» звітую перед вами про роботу, зроблену у 2016 році. 
2016 рік виявився непростим та водночас продуктивним для міста. 

Багато випробувань було у цьому році й насправді сподіваюся, що вони вже 
лишилися в минулому. Однак, співпраця з мером міста – Жадько О.А., 
депутатом від обласної ради – Коломойцем А.В. та колегами Марганецької 
міської ради – дала свої плідні результати.  

На весні 2016 року разом з активістами Ювілейного кварталу 
проведено весняну толоку в районі АТБ – маркету. 

Ініційовано мною та підтримано депутатом обласної ради Коломойцем 
А.В. заміну контейнерів для збирання ТПВ на контейнерних стоянках біля 
буд.№№4 та 11, що на Ювілейному кварталі у кількості 12 шт. 

За програмою енергозбереження, мною ініційовано та підтримано 
депутатами Марганецької ради, рішення про заміну вікон в одній із груп та 
дверей центрального входу  ДНЗ №18. 

За зверненням директора міського  центру науково-технічної творчості 
надано матеріальну підтримку дітям для поїздки на Чемпіонат світу з 
авіамодельного спорту серед юніорів до Румунії, де наші діти здобули перше 
командне місце та два призових місця в особистій першості.  

Підтримано звернення мешканців буд. №11, що на ювілейному 
кварталі та за підтримки депутата обласної ради  Коломойця А.В.  замінено 
покриття даху. 

Підтримано звернення мешканців буд.№8, що на Ювілейному кварталі, 
щодо сприяння в озелененні прибудинкової території – в результаті 
висаджено 12 дерев (берези, клени, липи). 

Завдяки співпраці з мером міста Жадько О.А. та депутатом обласної 
ради Коломойцем А.В., в рамках програми децентралізації тепломережі, 
здійснено укріплення мереж внутрішнього електроживлення в будинках 
№№2,6, 9, 10,11, що на Ювілейному кварталі. 

Депутатом обласної ради Коломойцем А.В. підтримано моє звернення, 
щодо встановлення дитячого майданчику на Ювілейному кварталі в районі 
буд.№8 та буд.№9. За сприяння Марганецької міської ради майданчик 
установлено у 2016 році.  

Для чотирьох жителів Ювілейного кварталу здійснено безкоштовну 
річну підписку на міську газету «Шахтар Марганця». 

Прийнято участь та, завдяки підтримці громади міста,  здобуто 
перемогу у конкурсі проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет», де 
переміг проект «Замінимо вікна – поліпшимо мікроклімат будинку», який 
ставить за мету замінити вікна в під’їздах буд.№10, що на Ювілейному 
кварталі. 



Підсумовуючи зроблене у 2016 році хочу висловити вдячність меру 
міста - Жадько Олені Анатоліївні, депутату обласної ради – Коломойцю 
Андрію Вікторовичу та депутатам Марганецької міської ради за плідну 
співпрацю та зроблену роботу.  

 
З повагою, 
депутат Марганецької  
міської ради    М.І. Омельченко 
 


