Звіт про роботу депутата
від 28.12.2021 м. Миргород
Звіт про роботу депутата Миргородської міської ради Карпенка Олександра
Анатолійовича
У 2020 році на місцевих виборах вперше обраний депутатом Миргородської міської ради
від політичної партії «Європейська Солідарність» у виборчому окрузі №3.
Працюю у складі постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства. Під час виконання депутатських обов’язків взяв участь майже у всіх
пленарних засіданнях, крім двох останніх, на яких не зміг бути за станом здоров»я, та
приймав участь в обговорені важливих питань на засіданнях постійних депутатських
комісіях міської ради.
Мною проводиться депутатський прийом кожний четвер з 16.00 за адресою вул. Гоголя
45, на який приходять мешканці Миргородської міської територіальної громади та голови
вуличних комітетів, з різними проханнями та зверненнями. Основні питання з якими
звертаються мешканці: капітальний ремонт прибудинкових територій; виділення
матеріальної допомоги на лікування; проведення освітлення та ремонт вулиць; ремонт
дренажної каналізації; питання енергоефективності; вирубка аварійних дерев; проблеми
медичної сфери, питання екології у місті тощо. Приємно, що багато виборців приходять
не з проханнями, а з рядом ідей, що стосуються розвитку нашого міста і приєднаних
громад. Одна з ідей яка мене турбує і яку привнесли в порядок денний мої виборці, це
проблема екологічного стану нашої річки Хорол. Я був вимушений особисто долучитися
до розчищення русла, що і було зроблено в тому числі і с залученням власної техніки.
Нажаль, констатую факт, що взаємодія між депутатами, які не належать до провладних
фракцій, та виконавчою гілкою влади майже відсутня і негативно впливає на ефективність
роботи депутата. Як вже і зрозуміло, 99% питань поставлених до депутата виборцями –
це недостатня робота виконавчої гілки влади, та комунальних підприємств.
Вся інша робота не пов»язана з моїм знаходженням у представницькому органі влади, а
робиться і робилася і буде робитися завжди з власної ініціативи не зважаючи на
депутатство чи його відсутність. Тому узагальнюючи, що роблю завжди, кожний рік в таких
сферах:
1). Спорт - бокс, футбол, волейбол, підтримка змагань, утримання деяких ігрових полів у
придатному для змагань стані.
2). Медицина – дольова участь у купівлі кріоциліндрів, доставка гуманітарних ліків,
допомога у придбанні кисневих балонів.
3). Освіта – участь та допомога у проведенні вчительських та учнівських конференцій,
допомога школам.
4). Екологія –організація та участь у прибиранні рекреаційних зон, насадження дерев,
розчищення русла річки та пляжів.
5). Культура – допомога у видавницьтві книжок місцевих авторів, допомога народному
театру, підтримка деяких заходів у міській бібліотеці та музеї, поповнення музейного
фонду, допомога у розбудові «Козацького стану», встановлення пам»яток в місцях
історичних подій, організаційна та фінансова допомога у проведенні щорічного
«Ковальского фестивалю».
6). Допомога армії: підтримка технікою, та обладнанням військовим частинам, що
базуються навколо нашого міста. Організація та участь у фінансуванні волонтерських
рейдів на фронт. Виготовлення водогрійок та «буржуйок» на потреби ЗСУ. Допомога
оргтехнікою деяким військовим підрозділам.

