
                                                                                 

Депутат 

( восьмого скликання)  

Миргородської міської ради 

                                      Овчаренко Віктор Анатолійович 

37600, Полтавська область, Миргородський район  м. Миргород, вул.Незалежності 17 
тел.0662576509 

 

Звіт 

про роботу депутата Миргородської міської ради 

                                                

 

Прийом громадян: м. Миргород, вул. Гоголя, 2/2А, третя субота щомісяця з 

10.00 до 12.00 моб. телефон: 066 257 65 09  ,E-mail:victorovcharenko@ukr.net 

 Згідно зі ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат 

зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями свого 

округу про діяльність у раді (ст. 18 та 19 вказаного вище закону) та про 

роботу в окрузі (ст. 10 та 11).  

Моя діяльність, як депутата Миргородської міської ради, спрямована на 

захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах моїх 

депутатських повноважень, наданих мені чинним законодавством України. 

 Як депутат закріплений по Округу-1:  

м. Миргород – вул. Андрія Рубана, вул. Гетьманська, вул.Гоголя: 178/1–279; 

вул.Івана Зуєнка, вул.Козацька, вул.Лікарняна, вул.Миколи Філянського, 

вул.Міжболотна, вул.Озерна: 26/24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 

50–56/14, 58, 60, 68, 105–159; вул.Олексія Міщенка, вул.Садова, 

вул.Стаднянська, вул.Федора Мініна, пров.Гетьманський, пров.Склярам. 

Миргород – вул.Берегова, вул.Василя Лазоренка, вул.Гоголя: 152–167; 



вул.Грекова, вул.Озерна: 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41–41А, 43, 45, 47, 

49–49Б, 57, 59, 61–67, 69–103/72; вул.Тичини, пров.Бондарний, пров.Василя 

Древаля, пров.Івана Українця, пров.Озерний, пров.Тичиним.   вул.Болотна, 

вул.Гагаріна, вул.Єрківська, вул.Загородня, вул.Іоанна Богослова, 

вул.Красносільська, вул.Ламана, вул.Личанська, вул.Лісова, вул.Миру, 

вул.Світла, вул.Фестивальна, вул.Шкільна, вул.Якова Остряниці, 

пров.Болотний, пров.Веселий, пров.Галушкинський, пров.Григорія 

Лісницького, пров.Загородній, пров.Королівщина, пров.Красносільський, 

пров.Ламаний, пров.Личанський, пров.Лісний, пров.Матвія Гладкого 

вул.Абрикосова, вул.Байрацька, вул.Боровиковського, вул.Братів Козленків, 

вул.Виноградна, вул.Грушева, вул.Дачна, вул.Європейська, вул.Заливна, 

вул.Зарічна, вул.Кленова, вул.Лугова, вул.Михайла Грушевського, 

вул.Михайла Микиші, вул.Новопрорізна, вул.Полтавська, вул.Прирічна, 

вул.Пушкіна, вул.Рибальська, вул.Сливова, вул.Ткацька, вул.Хуторянська, 

пров.Володимира Боровиковського, пров.Мокрий, пров.Сухий, 

пров.Ткацький, пров.1-й Єрківський, пров.2-й Єрківський, пров.3-й 

Єрківський.\ 

У Миргородській міській раді представляю інтереси жителів Миргородської 

громади. Беру активну участь в сесійних засіданнях міської ради 8-го 

скликання. Завжди маю активну позицію на засіданнях комісії з питань  

комісія з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства і 

дитинства будучи заступником голови. 

 Мною було направлено депутатських зверненнь -43 нарозгляд міському 

голові та міської ради, де порушені питання ,які були порушені 

громадянами під час здійснення прийому громадян, трудових 

колективів.  

 Протягом року, постійно, працювала громадська приймальня, 

приміщенні за адресою:м. Миргород вул.Гоголя,2/2А, яка допомагала 

бути ближчим до проблем жителів усього міста 

 На своєму окрузі, на місці де були справжні хащі, об’єднавши зусилля, 

разом  створили зону відпочинку на березі р.Хорол по вул Берегова 

справжній пляж. 

 Багато звернень з проханням посприяти асфальтуванню 

прибудинкових територій, передбачити капітальний ремонт доріг з 

асфальтобетонним покриттям від жителів багатьох вулиць як міста 

так і сіл які входять до Миргородської ОТГ( с.Вовнянка, с.Петрівці та 

інш.) 



 Гостро стоїть питання оновлення зовнішнього освітлення вулиць 

міста та сіл посприяв  в вирішені питань : вул Грекова, Берегова, 

Шкільна, Світла та с. Вовнянка, Петрівці  

 Активно приймаю участь в питаннях соціальної політики, охорони 

здоров'я, материнства і дитинства від самого початку взяття на 

баланс Миргородської ЦРЛ, а зараз це КНП « Миргородська міська 

лікарня інтенсивного лікування» це для мене одне з гострих питань які 

мною постійно порушується на комісії та сесіях міської ради . 

Постійно провожу зустрічі з колективами відділень так і пацієнтів  

питання які перед мною порушені громадянами порушую та вирішую 

як перед керівництвом КНП та міською радою. Активно сприяю 

вирішенню проблемних питань   медичному забезпеченнюгромадян 

  всіляко намагаюся протидіяти зловживанню службовим становищем 

посадовцями міста 

  ініціювання питання про встановлення мораторію на ЖКП для 

жителів міста перед Президентом та НКРЕ КП 

 Звертався та вирішував питання які були порушені працівниками 

освітніх закладів в частині проведень ремонту приміщень для 

покращення умов для учнів. 

 Приймаю участь в засіданнях постійних депутатських комісіях де 

порушую питання від громадян як ЖКГ, освіти, фінансів тощо. 

Я завжди доступний та відкритий для  громадян , номер мого телефону 

не є для Вас та громадян  таємним тому для вирішення важливих питань 

не потрібно чекати днів прийому, в будь-який час я готовий до діалогу з 

громадянами. 

З повагою: 

Депутат Миргородської міської ради   _____підпис______    В.А. 

Овчаренко 

 

 


