ЗВІТ
Депутата Кременчуцької міської ради Прокопа Олександра Едуардовича
VII скликання за 2018 рік.
За період депутатської діяльності в 2018 році мною проведена наступна робота.
З 5 пленарних засідань сесій міської ради прийняв участь в 5 засіданнях.
З 6 засідань Комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення
правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та
антикорупційної діяльності прийняв участь в 6 засіданнях.
На всіх засіданнях голосування провадилося у відповідності позиції Дорадчої ради
осередку.
Резонансні питання вирішувалися відповідно до позиції осередку.
Облік виступів на сесії та внесення поправок до проектів рішень не здійснював.
Організована робота приймальні депутата за адресою: м. Кременчук вул. Ігоря
Сердюка, 37/18, приміщення нотаріальної контори, де я, як нотаріус, приймаю громадян
щоденно, крім неділі, з 09 00 до 17 00, в суботу з 09 00 до 12 00.
Тобто, на мій погляд, достатньо гармонійно поєднано професійну діяльність з
обов‘язками депутата.
За вказаний період до мене, по питанням пов‘язаним з депутатською діяльністю,
наприклад: знесенням дерев, вирішення проблеми звалища по вул. Пугачова, встановлення
газових лічильників, роз‘яснення діючого законодавства в різних сферах, забудови території,
відсутність тепла в оселях, надання допомоги інвалідам, порушення громадського порядку звернулося більш 30 громадян.
Мною оформлено 2 депутатських запита, 10 депутатських зверненнь з різних питань,
які були ініційовані громадянами, та моїми помічниками, позитивно вирішено 7 вісім питань.
Поступово реалізується моє звернення, щодо проекту реконструкції проблемного
міського перехрестя вул. Першотравневій та Халаменюка, через який прокладена залізнична
колія, яка заважає нормальному руху транспорту у самому центрі міста та будівництва
внутрішньоквартальної дороги повздовж вулиць Л.Богаєвського.
На сьогоднішній день, за підтримкою керівництва міста, вирішується питання про
заміну проектної організації, яка маює сертифікат для виконання проектної документації.
За моєю ініціативою, при активній участі членів осередку, організовано ряд заходів на
підтримку Полтавського осередку Федерації парапланерізму України, метою яких є:
пропаганда здорового життя, авіаційно-технічних видів спорту, залучення молоді до авіації її
патріотичне виховання та професійна орієнтація в майбутньому. Організовані та підтримані:
тренувальні збори у м. Кременчуці 13.09 -16.09.2018 р. міжрегіональні змагання на кубок
О.Величка в якому взяли участь спортсмени з Харкова, Дніпра, Чернігова, Києва, Одеси,
Донецької та Луганської областей.
В даний період я є головою тимчасової контрольної комісії з вивчення структури та
чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання, яка не
працювала в минулому році з об‘єктивних причин.
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