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Згідно зі статтею 16 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» 

інформую виборців третього територіального виборчого 

округу про свою депутатську діяльність протягом року після набуття 

повноважень депутата. 

 

У своїй діяльності від початку роботи депутатського корпусу керуюсь 

Конституцією України, кодексами, Законами України та іншими нормативно-

правовими актами. Підтримую політику партії «ЗА МАЙБУТНЄ». 
 

 Основні напрямки моєї депутатської діяльності: захист прав та 

інтересів членів Миргородської територіальної громади, виконання доручень 

виборців у межах депутатських повноважень, наданих чинним законодавством 

України. Забезпечувати прозорість, відкритість та демократичність місцевої 

ради, здійснювати відкриті зустрічі з територіальною громадою округу №3 

міста Миргорода.  

 

Одним із основних своєї діяльності, як депутата, вважаю участь у пленарних 

засіданнях міської ради та роботу в постійних комісіях. За звітний період взяв 

участь у всіх 14-ти пленарних засіданнях сесії Миргородської міської ради 8 

скликання. Як голова комісії з питань бюджету, економіко – інвестиційного 

планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій 

особисто очолював роботу всіх чергових та позачергових засідань даної комісії, 

на яких розглядались низки важливих питань стосовно планування та розподілу 

бюджетних надходжень Миргородської територіальної громади.   

Як член комісії по наданню одноразової адресної допомоги при Миргородській 

міській раді був присутній на 32 комісіях, на яких вирішувались питання щодо 

виділення коштів на лікування жителям Миргородської міської територіальної 

громади. Також приймав участь в  аукціонній комісії по визначенню умов та 

проведенню продажу об’єктів приватизації Миргородської міської ради.  

Будучи обраним депутатом міської ради від партії «За майбутнє», яка висунула 

мою кандидатуру до міської ради, очолив депутатську фракцію «За майбутнє». 

Наша фракція налічує четверо активних депутатів. 
Як голова благодійного фонду «Єдиний координаційний центр з надання 

допомоги патріотам Миргородщини, які приймають участь в АТО», 

пріоритетом для мене є підтримка воїнів АТО на кордонах нашої держави. В 

співпраці з Миргородським заводом мінеральних вод та «Новою поштою» 

щомісячно  фондом в зону ООС відправляється близько трьох тон питної води 

та інших вантажів для наших воїнів. 



 
 

РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ 

 

Веду активне спілкування з виборцями, знайомлюсь з мешканцями 

Миргородської міської територіальної громади. Кожного місяця проводжу 

прийом громадян по вулиці Данила Апостола, 38, офіс №1 міста Миргорода. 

Приймаю звернення з питань наступних напрямків: покращення благоустрою 

прибудинкових територій, освітлення та озеленення міста, питання ремонту 

доріг а також вирішення особистих звернень громадян.   

 
ПРОВЕДЕНА РОБОТА 

 

- звернення по встановленню приладу оптичного регулювання руху на 

перехресті вулиць Гоголя та Якова Усика; 

- часткове облаштування дорожнього покриття від вулиці Калинова до 

вулиці Залізнична по вулиці Висоцького та виготовлення проектної 

документації на капітальний ремонт; 

- звернення щодо ремонту ліфта по вулиці Данила Апостола, 4; 

- участь у проекті «Місто активних громадян» по облаштуванню парку 

«Каштан» по вулиці Свідницького; 

- Полтава, обласна рада, пікетування трибуни проти несправедливого 

розподілу обласного бюджету; 

- організація та проведення облаштування паркової зони по вулиці 

Шишацька, 88; 

- щомісячна відправка мінеральної води в зону АТО; 

- встановлення дитячої каруселі по вулиці Вовка 80/30; 

- провів декілька зустрічей по запитам громадян по місцю їх проживання 

та по результатах подав відповідні депутатські звернення. 

 

 

Мій заклик: «Дорогі Миргородці, пам’ятайте, щоб щось змінити, потрібно 

діяти, вірити та любити заради гідного життя для себе та своїх нащадків!» 

     

З повагою, Віталій Сєров. 

 

 

 
 

 


