
 

 

Звіт 

про роботу депутата Миргородської міської ради  

Вороновського А.М. 

      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. 

    Намагаюсь весь час працювати так,щоб виправдати Вашу довіру, а головне, дійсно 

змінювати на краще життя громади нашого міста. 

Як депутат закріплений по  Округу-1: вулиці:  

Козацька, Гетьманська, Стаднянська, Міжболотна, І.Зуєнка, Ф.Мініна, Міщенка, А.Рубана 

Провулки: Гетьманський, Сотенний. 

 

Але не зважаючі на закріплення  працюю з усіма мешканцямі нашого міста,  готовий 

допомогати кожному в міру своїх можливостей. 

 

Діяльність у раді . 

     За депутатську каденцію повноцінно брав участь в сесіях міської ради. Активно 

виступав на пленарних засіданнях , вносив пропозиції до їх рішень та порядку денного, 

обговорював та відстоював  позиції громади  з тих чи інших питань.  



Мої виступи стосувалися дотримання законності та регламенту ради, морально-

етичних та процедурних питань, а також прийняття різноманітних програм, презентацію 

власних проектів, розподілу бюджетних коштів та ін.  

Брав участь у всіх засіданнях постійної депутатської комісії з питань регламенту, 

депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів. Як член постійної комісії, 

безпосередньо ретельно вивчав усі питання та приймав  активну участь в обговоренні 

питань, які виносились на розгляд сесій. 

        Слід сказати, що наша комісія працювала  плідно, свідченням чого є проведення всіх 

запланованих засідань, наявність протоколів цих засідань, прийняття нового Регламенту 

міської ради(над яким працював на протязі кількох місяців), виважені рішення та 

пропозиції. 

Додатково беру активну участь у роботі засідань інших постійних комісій. 

 

        Є депутатом  4  скликань і можу порівнювати їхню ефективність.  

Ситуація склалася таким чином, що більшість депутатського корпусу є прогнозованим 

в прийнятті сесійних рішень, які в значній кількості своїй не йдуть на користь громаді. 

Частина депутатів уже мають досвід роботи в попередніх скликаннях. Проте міському 

голові поки що не вдалося згуртувати депутатський корпус навколо вирішення питань, що 

йдуть на користь громаді. Практично кожне сесійне засідання проводиться з порушеннями 

законодавства та регламенту ради. Питання на сесії виносяться не завжди  

підготовленими, та законодавчо обгрунтованими, в роботі ради відсутня системність, що 

призводить до великої кількості питань в ході  сесії до доповідачів. Є рішення, які навіть 

суперечать основному закону – Конституції України. 

 Ефективно працювати в таких умовах надзвичайно складно. Щоразу доводиться 

вирішувати дилему, що краще для громади: приймати рішення «наосліп», в тому вигляді, 

в якому їх пропонує мерівська команда, наперед знаючи чи здогадуючись про порушення, 

чи розбиратися, вказувати на недоліки й не голосувати за рішення до того часу, поки вони 

не будуть приведені у відповідність до чинного законодавства. Проте постійно виправляти 

помилки  працівників виконавчих органів, які отримують за свою роботу заробітну плату 

‒ це не є правильно. Крім того, в цьому випадку легко отримати ярлик саботажника та 

буквоїда. 

Робота в окрузі   

 

Мій округ  – така собі територія контрастів. Старі будинки, які конче потребують 

ремонту, межують із дворами новобудов. Серед виборців – немало людей старшого віку і 

молодих сімей з дітьми. Це люди з різними потребами, різними інтересами і, нерідко, 

протилежним баченням розвитку міста. Але є спільна риса у всіх: кожному з жителів цієї 

затишної частини Миргорода хочеться бачити своє місто, свою вулицю і свій двір 

затишними й охайними.. Люди, які тут живуть, мають такі ж проблеми, як і всі 

миргородці і ми разом з територіальною громадою поступово розв’язуємо  їх. 

 

Форму роботи – прийом громадян, вважаю для себе пріоритетною. 

       Протягом року, постійно, працювала  громадська приймальня, приміщенні за 

адресою:м. Миргород вул.Гоголя,115.,  яка допомагала бути ближчим до проблем жителів 

усього міста..  

    На зустрічах було розглянуто індивідуальні звернення, що стосувалися: житлових 

питань, питань медичної допомоги, соціального захисту та пенсійного забезпечення, 

забезпечення законності та правопорядку, сімейних проблем, працевлаштування, 

комунально-побутових проблем тощо. 



    Усі заяви були розглянуті, зібрано необхідні документи і по можливості допоміг.         

Кожного другого вівторка місяця  проводив    особистий  прийом громадян.  

  Часто людям, особливо одиноким, літнім, потрібні підтримка, уважне ставлення. Тому, 

вислуховую, щось раджу, вирішував в межах своїх повноважень, іноді з’ясовується, що їм 

потрібно було просто з кимось поговорити… І на це теж потрібен час.   

   Звичайно, найчастіше до мене звертаються люди, яким конче потрібна матеріальна 

допомога. Така ж картина на всіх округах, я в цьому впевнений. Просять допомогу на 

лікування,оперативне втручання, та виходу зі скрутного становища,.  адже доходи у 

значної частини населення невисокі, а лікування дорожчає з кожним місяцем. На жаль, не 

в нашій волі глобально вплинути на цю проблему, адже вона стосується не тільки нашого 

міста. Це – особисті проблеми окремих людей, і я (разом з помічниками і з колегами-

депутатами) в кожному конкретному випадку визначаю, чим можу допомогти. 

Як і усі люди з болем у серці стежу за подіями на Донбасі. Всі прагнуть одного – щоб 

найшвидше скінчилася війна,яка принесла в наш дім смерть,горе, розруху... Життя 

поставило ще одну вимогу: турбуватися про родини учасників АТО, про їхніх дітей. Тому 

підтримую  та пропоную свої проекти рішення для того,щоб хоть якось допомогти даної 

категорії людей.  Вирішення проблеми з наданням землі бійцям АТО дуже болюче.  Я 

– проти популізму, тому не можу сказати, що так, ми все вирішимо протягом року й 

надамо ділянки всім учасникам АТО.Треба розглядати  варіанти стосовно домовленості з 

сільськими радами, які розташовані біля міста. Але  ви знаєте, що, міський голова  не 

поспішає підписувати угоду про співпрацю з подальшим приєднанням до міста.. Тому 

треба пропрацювати  різні варіанти, аби вирішити це питання. 

В даному контексті мною винесена пропозиція  щодо присвоєння  звання «Почесний 

громадянин Міста (посмертно)» громадянам міста які загинули під час виконання завдань 

АТО на Сході України. 

 

Пишаюсь,  від того, що прийшло розуміння особистої відповідальності мешканців не 

лише за свою квартиру чи будинок, а й за під’їзд, двір, вулицю, місто. Вже завдяки цьому 

чимало відремонтовано дахів багатоповерхівок, заасфальтовано вулиць і дворів, бо 

мешканці готові до співфінансування цих робіт, які потребують чималих коштів 

Багатьох миргородців , яким не все одно, як вони живуть, хвилює стан прибудинкових 

територій. У масштабах міста це велика проблема, і обіцяти, що вона буде розв’язана за 

один рік чи навіть за одну депутатську каденцію в усьому місті, навряд чи можна. Але 

поступово  двори стають охайними і затишними. На своєму окрузі, на місці де були 

справжні хащі, об’єднавши зусилля, разом  відкрили дитячий майданчик з 

милозвучною назвою «Лісова казка.»  
 

Приділяю особливу увагу розвитку спорту і пропаганді здорового способу життя, 

тому вважаю своєю заслугою пропозицію та проект рішення  , «Про затвердження 

Положення про стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста 

Миргород»,яке кишенькові депутати та посадові особи   міської ради впродовж 10 місяців 

ігнорували та затягували. 

  Також, завдяки участі у програмі "Місто активних громадян" разом з громадою 

мікрорайона Личнка, облаштували спортивний  майданчик поряд з дитячим 

майданчиком «Лісова казка».Це  надало можливість дітям різних вікових категорій та 

дорослим людям вести здоровий спосіб життя, займатися фізкультурою і спортом на 

свіжому повітрі.  

 



   Враховуючи численні звернення громадян, мною надіслано депутатські запити,  

депутатські  звернення до міського голови, в  комунальні заклади міста, у відповідні 

профільні комісії. Зроблені заяви та подано проекти рішень на сесії міської ради для 

вирішення органом місцевого самоврядування, відповідними службами та закладами 

піднятих громадянами питань. 

 

 

 

Старіння житлового фонду – одна з найнеприємніших проблем у нашому місті. 

Так, за зверненнями громадян міста мною підняті питання ремонту дахової 

покрівлі: 

вул.Д.Апостола, буд.№9 1 під’їзд 

вул.Гоголя, буд.90 ,кв.15 

вул.Гоголя буд.111, кв.19,20 

вул.Гоголя, буд.111,кв.69 

відновлення роботи пасажирського ліфта по вул.Багачанська, буд.114, 2 під’їзд,   

Багато звернень з проханням посприяти асфальтуванню прибудинкових територій, 

передбачити капітальний ремонт доріг з асфальтобетонним покриттям від  жителів 

багатьох вулиць: 

вул.. Ігнатенка від буд.№49 до №55  

       перев.. Старосвітському.. 

      дитячий майданчик «Лісова казка» 

      вул.Прорізна 

      вул. Спартаківська 

       вул. Озерна   

       

вул. Тичини та ін.. 

       

 

- Гостро стоїть питання оновлення зовнішнього освітлення 
Вул Прорізна від буд. № 1 до буд. 6 

Будівництво вуличного освітлення по вул . Нафтовиків 

 перев.. Старосвітському.. 

вул.Малоліщанська, буд.12 

питання заміни та переміщення електричної опори, яка знаходиться в аварійному    стані. 

по вул..Б.Хмельницького 

         вул.Козацька, буд.24 

   вул. Стаднянська від буд. № 1 Б до буд. № 3 

питання відключення світла в будинках від № 18 по 26, а також будинку № 10 по 

вул. Стаднянській та ін…. 

 

 Активно сприяю вирішенню проблемних питань працевлаштування,  

 медичному забезпеченню,  

незадовільної    роботи пасажирського транспорту,  

земельним питанням,  

всіляко намагаюся протидіяти зловживанню службовим становищем посадовцями 

міста, 

 покращенню соціальної інфраструктури міста,  

придбання спеціальних машин для ремонту доріг міста,  

питання встановлення географічного місця земельної ділянки за адресою: 

вул.Козацька,  

питання неправомірності нарахування боргу за користування вуличною колонкою, 



 організація перевезення дітей до місця навчання 

(вул.Козацька,Гетьманська,Стаднянська, Міжболотна,пр.Сотений та Скляра),  

ремонт запірної арматури в водопровідному колодязі вул.Б.Хмельницького 

, встановлення відео реєстраторів у громадському транспорті,  

запропонував для боротьби з амброзією скласти карту вогнищ цвітіння амброзії та 

застосувати біопрепарат «Аллерго-Стоп амброзія», 

 передачу ОСББ по вул Козацька на баланс ОКВП ВКГ, 

 встановлення на всій комунальної техніки міста GPS  треків для визначення обсягу 

робіт та контролю траєкторії пересування транспорту,  

питання демонтажу незаконно встановлених елементів благоустрію та паркану від 

вул.Троїцька та відновлення руху,   

проведення інвентаризації дитячих майданчиків  з визначенням  балансоутримувача,  

створення муніципальної варти,   

питання висвітлення інформації в ЗМІ стосовно роботи депутатів на рівних умовах 

незважаючи на їх позицію в міської раді та політичні уподобання,   

завезення піску для облаштування пляжу мікрорайону Почапський, Прирична (м-он 

Лісок) 

 питання звітів заступників міського голови, 

  придбання сучасної снігоприбиральної техніки,  

надання права про виголошення питань представниками громади на сесії міської ради, 

 удосконалення графіку роботи відділу реєстрації проживання громадян, зменшення 

навантаження та усунення негативної атмосфери в відділі,  

демонтаж огорожі біля санаторію «Радужний»,  

 ініціювання питання про встановлення мораторію на ЖКП для жителів міста перед 

Президентом та НКРЕ КП,   

неодноразові звернення про бездіяльність міської ради в частині порушень 

екологічного законодавства відносно головної річкової артерії міста р. Хорол,  

про заборону збору з батьків учнів загальноосвітніх та вихованців дошкільних 

навчальних закладів для забезпечення поточного ремонту та утримання цих закладів 

, розміщення на  сайтах та в загальнодоступних місцях загальноосвітніх та 

позашкільних закладів інформації про надходження та використання коштів від батьків, 

ініціювання питання повернення до комунальної власності комунальних підприємств 

міста які надають ЖКП населенню міста. 

 

 

Важливим питанням для мене є також безпека людей, тому особливу увагу 

звертаю на звернення мешканців, що стосуються безпеки дорожнього руху. 

Мною надано пропозицію про встановленняу на пішохідній зоні, в межах зупинок 

громадського транспорту захисних стовпчиків чи інших надійних штучних перешкод для 

захисту пасажирів від можливих «вилітань» авто на зупинку через нетверезість водія, 

ожеледицю, перевищення швидкості і т. і. У першу чергу зробити це на потенційно 

небезпечних ділянках де ризик таких ДТП значно більший, ніж на інших 

 

 Минув  ще один непростий в історії України рік. Він був сповнений напруженої 

праці, звершень, пошуку правильних рішень та результатів. Всі ми прагнемо до того, щоб 

були втілені в життя ідеали Революції гідності, яка, я вважаю, не завершилася. Хочемо 

подолати корупцію, яка знищує державу, та вибороти довгождану перемогу у війні на 

Сході. Не все зроблено із запланованого, але  докладаю максимум зусиль аби  депутатське 

слово не розходилось з ділом. 

 

     Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність усім землякам за допомогу й 

підтримку в моїй депутатській роботі, за сумлінну працю і віру в мене. 



    Хочу подякувати однодумцям -  колегам депутатам за підтримку в сесійній залі та поза 

сесійної зали, адже без підтримки  і розуміння не можливо продуктивно працювати.  

Окрема подяка для депутатів та людей, які мене критикують, особливо якщо це 

конструктивна критика. Завдяки Вам, працюю над собою, в дискусіях намагаюся находить  

компромісні рішення, схвально приймаю всі відгуки адже немає нічого досконального. 

 

На закінчення,  хочу сказати, що завжди відкритий до співпраці з громадою. Мої двері 

для Вас завжди відчинені, номер мого телефону не є для Вас таємним тому для 

вирішення важливих питань не потрібно чекати днів прийому, в будь-який час я 

готовий до діалогу з Вами. 

 

 Те, що я роблю, як депутат міської ради, – це громадська діяльність.  

 Робота, яка вимагає часу, неабияких зусиль, часто – нервів.  

  Але, стверджую, вона не марна – платою є вдячна усмішка молодої родини , 

посмішки та радісні оченята малечі, зворушливе «спасибі» пенсіонера, довіра людей і 

рідне місто, яке змінюється на краще спільними зусиллями нас з вами! 

 

 

З повагою,                                А.Вороновський 

 

 


