
Звіт 
про  виконання повноважень депутата Марганецької  міської 

ради VІІ скликання від партії « Опозиційний блок»  
Кондратовича Володимира Миколайовича             

         (за період з 2015 по 2016 р.) 
 

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 регламенту, депутатської 
діяльності, етики та протидії корупції, законності та правопорядку, захисту 
прав та законних інтересів громадян та співпраці зі ЗМІ .Проведено 15 
засідань комісії. Розглянуто проектів рішень – 101.Приймав участь у 15  
засіданнях. 

Також увійшов до складу тимчасових депутатських комісій: з вивчення 
питання щодо  перевезення  громадян міста Марганця авто 
перевізниками , комісії по передачі та реалізації об’єктів комунальної 
власності, які перебувають на балансі КП 
«Марганецтепломережа»,комісії з вивчення питання щодо підвищення 
тарифу на водопостачання та водовідведення для населення міста, 
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. Київська від 

будинку № 135 до будинку № 149. 



- Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний 
ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Київська, б. 149. 

- Проведено поточний ремонт димо-вентиляційних каналів в житлових 
будинках вул. Київська, 143, 145. 

- Проведено поточний ремонт мереж внутрішнього електроживлення 
багатоповерхових будинків вул.Бульварна, 3, Київска, 141,145, 149. 

- Ліквідовано аварійних дерев – 9  од.              
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