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Любити місто – значить працювати на благо його громадян                                      

(Звітує Миргородська міська організація ВО «Батьківщина») 

 Депутатська фракція ВО «Батьківщина» у Миргородській міській раді, керівником 

якої є Андрій Олександрович Сіряк, складається з чотирьох депутатів, а саме: Андрій 

Олександрович Сіряк, Олександр Іванович М’якота, Володимир Ілліч Шокало, Сергій 

Іванович Яковлєв, які плідно працюють у 3 постійних депутатських комісіях. Депутатська 

фракція через сесійні засідання, участь в роботі постійних комісій прагне впливати на хід 

прийняття рішень радою. Вони відстоюють основні принципи місцевого самоврядування: 

народовладдя, законності, підзвітності та прозорості влади, послідовно захищають 

інтереси громади у найважливіших питаннях, допомагають містянам у вирішенні 

різноманітних проблемних ситуацій, намагаючись захистити їхні інтереси та забезпечити 

їхні потреби. За звітний 2018 рік депутати опрацьовували та намагалися вплинути на 

позитивне вирішення наступних питаннь:  

-  бюджет 2018 року:                                                                                                                              

1. збільшення витрат на утримання виконавчих органів з 28 до 32 млн. грн. (більш ніж 

на 4,5 млн грн); 

2 несправедливий підхід щодо розподілу коштів на мікрорайони для благоустрою 

вулиць; 

3. недофінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків. Передбачена 

бюджетом мінімальна сума 380,0 тис.грн. на капітальній ремонт не достатня; 

4. недофінансування розвитку спорту і, зокрема,  футболу. Виділення коштів за цим 

напрямком відбувається за остаточним принципом;                                                                      

5. збільшення допомоги з міського бюджету для сімей  учасників АТО та 

мобілізованим; запланувати виділення коштів для придбання житла учасникам АТО;                                                                                                   

 6.  пільговий проїзд в автомобільному транспорті на міських маршрутах загального 

користування у 2019 році. ; 

- підняття тарифів на газ та тепло. Дане питання було винесене фракцією ВО 

«Батьківщина» на 41 сесію міської ради. А в листопаді 2018 року був проведений 

мітинг-протест біля Миргородської районної ради, де активну участь взяли мешканці 

міста;                                                                                                                                            

– необхідність звітування  голів комунальних підприємств, проведення їх аудиту, 

створення наглядових рад комунальних підприємств міста. А також: підняття зарплат 

на комунальних підприємствах. Стан підприємства «Миргородводоканалу».                                                                                                                         

- питання по звалищу бурового шламу під Миргородом. Звіт тимчасової контрольної 

комісії ради (очолив комісію  голова депутатської фракції ВО «Батьківщина» Сіряк 

А.О.)  щодо безпечності розміщення та захоронення бурового шламу на полігоні ТПВ 

КП "Спецкомунтранс";                                                                   

 -передача на баланс Миргородської міської ради ЦРЛ;                                                                        

- земельне питання: продаж виключно через аукціони, фальсифікації з приводу 



надання в оренду земельних ділянок;                                                                                                                   

- укладання з підприємствами інвестиційних договорів та ін.;                                                               

- продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення;                           

- вирішення бюджетних проблем освітньої та медичної галузі міста;                                                                                                                                                             

-  контроль за видатками на освітлення вулиць та асфальтування доріг;                                                   

- допомога громадській організації "Зір", яка налічує 2500 інвалідів, в придбанні 

спортсменам-інвалідам спецодягу для змагань                                                                                   

та інше…                                                                                                                                     

  Депутати фракції ВО «Батьківщина» закріплені за різними мікрорайонами 

міста. По мірі можливості у звітному 2018 році вони працювали на користь громади, 

вирішували важливі питання, втілювали їх у життя. Ось лише деякі із них. 

1. Мікрорайон «Личанка», Яковлєв С.І. - голова ради мікрорайону, депутат фракції ВО 

«Батьківщина» у Миргородській міській раді:  

- відкриття дитячого майданчика (вул. Личанська);  

- «Свято вулиці» (вул. Личанська); 

- відкрита амбулаторія сімейної медицини ( мікрорайон «Личанка»,  вул. Ламана, на 

території Центру культури та дозвілля); 

-  розпочато будівництво тротуару від церкви Іоанна Богослова до автобусної зупинки 

«Дранки» та інше. 

2. Мікрорайон «Почапці», М’якота О.І  - депутат фракції ВО «Батьківщина»: 

- провели спортивні змагання до Дня Конституції України по мініфутболу та 

волейболу; 

-  проведений  капітальний ремонт частини вулиці Довге Озеро; 

- грейдерування  вулиць  та інше. 

3.Мікрорайон «Лісок», Шокало В.І. - депутат фракції ВО «Батьківщина»: 

- капітальний ремонт вулиці Котляревська на суму 1 млн грн.; 

- прокладений тротуар від вулиці Котляревської, буд. №90 до електростанції на суму 

360 тис. грн.; 

- прогрейдовано та завезено 22 метра кубічних щебеню на покриття  вулиць 

Магістральна, Південна…та інше. 

  Впевнено йдучи курсом кандидата на пост  Президента України Ю.В.Тимошенко 

депутати фракції ВО «Батьківщина» і надалі будуть боротися за інтереси громади, 

вимагати прозорості та відкритості діяльності влади, послідовно відстоюючи принцип, що 

влада повинна слугувати народу, а не навпаки.                                       

                                                                                                                                               А.О.Сіряк,                 

           голова депутатської фракції ВО «Батьківщина» у Миргородській міській раді                        

 

З повагою, 

Голова Миргородської міської організації ВО «Батьківщина»        А.О.Сіряк 


