
 
 

Звіт про виконану роботу за 2018 рік  

депутата Миргородської міської ради  

7 скликання Олександра Білоконя  
 

Як депутат, очільник фракції ВО «Свобода» у Миргородській 

міській раді захищаю інтереси громади, допомагаю миргородцям у 

вирішенні проблемних питань. Насамперед тих, що стосуються 

прозорості роботи комунальних закладів, створення належних умов 

для підприємництва, ремонту доріг, підтримки незахищених верств 

населення та відновлення історичної справедливості.  

 

Постійно проводжу прийом громадян згідно з графіком у 

партійному офісі на вул. Незалежності, буд.7 корпус 6. Під час 

особистого прийому допомагаю вирішити проблеми мешканців. 

Допомагаю збирати та надсилати допомогу військовим на сході України. 

Про діяльність у Миргородській міській раді 

Чи не єдиний відвідав всі засідання сесій міської ради та збори постійної депутатської комісії де 

виконую посадові обов’язки голови. 

Протягом року написав 13 депутатських звернень, подав 6 проектів рішень, із них 3 отримали 

підтримку депутатів. За вказаний період здійснив 43 прийоми громадян, під час яких прийняв понад 

100 миргородців. Серед основних скарг мешканців міста – поганий стан доріг. 

Приєднався до створення пляжної зони відпочинку – розпочали будівельні роботи (прокладати 

тротуар). Разом з мешканцями мікрорайону Личанка встановили та святково відкрили дитячий 

майданчик.  

Виступив з вимогою забезпечити безпечний перехід проїжджої частини біля пам’ятника літаку 

та школи №7 і встановити огорожу – подав відповідне депутатське звернення з підписам мешканців. 

 Звернувся до міської ради з проханням вплинути на Миргородську філію ПАТ 

«Полтаваобленерго», яке не звертає уваги на скарги мешканців на перепад напруги. Також підняв 

питання чистки прирічкової зони в центральній частині міста від сухостою очерету.  

Подав два проекти рішень – про вивішування в місті червоно-чорного прапора до визначних дат 

та звернення депутатів міськради до центральної влади якнайшвидше проголосувати за 

Антиолігархічний пакет докорінних перетворень, який запропонували націоналісти. На жаль, обранці 

не підтримали ініціативу. 

Про громадську діяльність 

Брав активну участь в громадському житті міста. За моєї ініціативи в школах провели лекції про 

патріотичне виховання молоді, в міській бібліотеці провели щорічний показ фільму та патріотичну 

лекцію про Герої Крут, лекцію про видатних постатей ОУН, які боролись за незалежну Україну. Разом 

з партійним активом відвідав Великосорочинську школу-інтернат з солодощами та іграшками для 

малечі.  

Закінчив навчання депутатів різних рівнів, яке проводила Полтавська обласна рада. На 

запрошення викладачів Миргородського керамічного технікуму ім.М.В.Гоголя. відвідав відкритий 

урок «День Героїв Небесної Сотні». Долучився до проведення вишкільних патріотичних таборів для 

молоді 

Дякую всім, хто допомагає мені вирішувати життєво важливі питання міста та захищати 

інтереси громади. Слава Україні! 

 

 


