
Щорічне звітування відповідно ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» 
є обов’язком депутатів перед громадою, адже в цьому разі громада 
проінформована про роботу депутата та має можливість проконтролювати 
виконання наказів виборців та рекомендувати виконання інших доручень. 

Депутати Марганецької міської  ради протягом року приймали 
участь у роботі 19  засідань міської  ради,  проведено 19 засідань фракції, 
на яких обговорювались питання винесені на сесії.  

Під час засідань постійних комісій та на пленарних засіданнях ради 
наша фракція  висловлювала принципові позиції з найбільш важливих і 
резонансних питань  стосовно  реалізації економічних та соціальних 
напрямків розвитку міста, вирішення вкрай наболілих питань громади м. 
Марганець.    

У своїй діяльності ми завжди дотримувались та будемо дотримуватись 
чинних правових норм, тому що одним із основних обов’язків депутата 
місцевої ради є здійснення дій по захисту інтересів громади, наповненню 
бюджету, збереження майна тощо. 

Депутатська робота в окрузі 

• Депутатами міської ради від ВО «Батьківщина» систематично 
проводиться прийом громадян за адресою м. Марганець. вул. Центральна 49, 
вул. Історична (ЗОШ № 5) та на закріплених мікрорайонах.  
• В громадській приймальні та під час особистих зустрічей депутатів з 
громадянами  постійно надавалась безкоштовна юридична допомога 
стосовно оформлення субсидій, оформлення матеріальної допомоги на 
встановлення індивідуального опалення та інше. 
• Спільно з громадою по вул. Маяковського,с. Закамянка, с.Городище,  за 
сприяння та участі депутатів  Бондаренко О.О., Рядінського О.В.,                 
Сметанко В.Л. Бобуха О.І. Крапивної О.М. були проведені суботники з 
благоустрою вулиць та ліквідації стихійних смітників. Висаджено дерева в с. 
Городище, біля ЗОШ № 5, в с. Закамянка, біля дитячого майданчика.  
• Надавалася допомога  на лікування мешканцям міста за результатами 
звернень. 
• За ініціативою депутатів Бондаренко О.О., Рядінського О.В., 
встановлено дитячий майданчик у с. Закам’янка, з нагоди урочистого 
відкриття організовано дитяче свято для дітлахів селища. 
• За сприянням депутатів Сметанко В.Л. та Бобуха О.І. організовано свято 
для мешканців селища Городище з народи свята Дня Незалежності. Були 
проведені конкурси, футбольні змагання, організовані дитячі атракціони. 
• За сприянням депутата Бондаренка О.О. на закріпленому за ним окрузі 
по вул.Маяковського ліквідовано 30 аварійних дерев біля житлових будинків. 



• Завдяки депутатам Бондаренко О.О., Рядінського О.В., Сметанко В.Л. 
Бобуха О.І. здійсненний частково асфальтовий ремонт по вулицям с. 
Новоселівка, с. Закамянка,  с. Городище.  
• Виконанні роботи щодо освітлень вулиць міста : встановлено 15 ліхтарів 
по вул..Маяковського, по вулицям с. Закамянка, с. Новоселівка, с. Городище. 
• Допомога в організації та роботі ОСББ депутатом Крапивною О.М. 
• Надано допомогу спортсменам Марганецької міської федерації 
Хортингу для виїзду команди на змагання у чемпіонаті світу у м. Трускавець, 
де наші спортсмени стали срібними призерами серед усіх команд світу. 

Шановні Марганчани,головна ціль депутата міської  ради  - 
повернутись обличчям до людей, зробити їх життя кращим, а місто 
процвітаючим.  Ми поступово йдемо вперед до цієї мети і нам вкрай потрібна 
ваша  підримка, підтримка кожного мешканця міста. Від невеликого вкладу 
кожного з нас залежить майбутнє нашого рідного Марганця.  

 

 
 


