ЗВІТ
про здійснення депутатських повноважень
депутата Кременчуцької міської ради VII скликання
КАЛАШНИКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА
про виконану роботу за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року
відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Депутати фракції ВО «Батьківщина» підвели підсумки роботи у 2018
році. Не зважаючи на меншість у залі міської ради (4 депутати),
батьківщинівці активно відстоювали ідею зниження цін на газ та
опалення, піднімали питання екологічної ситуації у місті, ремонту доріг
та мосту, виступали з ініціативою звільнити пенсіонерів від сплати за
комунальні послуги тощо.
Найгучніші питання, які порушували депутати Батьківщини в залі
міської ради, були і залишаються актуальними для кременчужан. Варто
згадати, що ще у жовтні саме від фракції Батьківщина почали лунати
заклики щодо скасування росту тарифів на газ. Партійці звернулися до
всіх депутатів міської ради прийняти негайне звернення до президента
України і провели мітинг, але інші фракції ініціативу одразу не
підтримали. Лише через два місяці, коли мешканці міста отримали
платіжки, кременчуцькі депутати наважилися проголосувати звернення
до Президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету
Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення.
1. Депутат Кременчуцької міської ради Калашник Олександр Вікторович
після свого обрання увійшов до фракції «Батьківщина». У своїй
депутатській діяльності керується Конституцією України, Законом
України "Про статус депутатів місцевих рад", регламентом
Кременчуцької міської ради та іншими нормативними актами, що
визначають порядок діяльності депутатів місцевих рад.
2. Калашник О.В. після свого обрання увійшов до складу постійної
депутатської комісії з питань промисловості, будівництва,
підприємницької діяльності,
побутового,
торговельного
обслуговування та регуляторної політики. Був обраний секретарем
комісії. Робота в постійній депутатській комісії, є не менш важливою,
ніж участь в роботі сесії міської ради. Брав участь у 3 засіданнях
постійної депутатської комісії, та у 5 пленарних засіданнях. Відсутній
був лише з поважних причин.

3. Депутат Кременчуцької міської ради Калашник Олександр Вікторович
бере участь в особистих прийомах громадян міським головою, сприяє
вирішенню проблем, які виникають перед членами кременчуцької
територіальної громади. Як депутат брав активну участь у всіх
заходах (толоках), які проводилися міською радою та політичною
партією «ВО «Батьківщина», по наведенню належного благоустрою
паркової зони міста. Організовував спільно з мешканцями весняний
суботник по прибиранню та озелененню території округу. До
новорічних свят першокласники отримали чудові солодкі подарунки у
грудні 2018 року.
Депутат Калашник О.В. інформує про свою депутатсько-партійну
діяльність в соцмережах, зокрема «Фейсбук», на власній сторінці та
через офіційну групу
партійної організації «ВО «Батьківщина»
https://www.facebook.com/BatkivshchynaKremenchug/.

Робота депутата Кременчуцької міської ради спрямована на захист
інтересів громади, виконання доручень виборців, у межах депутатських
повноважень, наданих Законом України «Про статус депутатів місцевих
рад».
4. Робота депутата складається з декількох основних напрямків, а саме:
робота у депутатських комісіях, участь у сесіях міської ради, робота з
виборцями. Під час виконання депутатських повноважень на своєму
виборчому окрузі Калашник Олександр Вікторович:
● здійснює прийом громадян згідно встановленого графіка у третій
понеділок місяця з 16.00 до 18.00 години в приміщені партійної
організації.
● за час проведення прийомів до депутата надійшло 22 письмових та
48 усних звернень від мешканців округу. Більшість звернень
громадян розглядаються позитивно на депутатському рівні, а ті, які
потребують втручання інших осіб та служб міста, передаються до
відповідних інстанцій і ставляться Калашником О.В. на контроль.
● з метою налагодження зворотного зв’язку з виборцями депутат
проводив відкриті зустрічі поза межами депутатської приймальні,
зокрема у дворах будинків на виборчому окрузі. За 2018 рік таких
зустрічей пройшло 16, частина з них стосувалися питанням
створення ОСББ, утеплення будинків та ремонту доріг.
● під час прийому громадян депутат Кременчуцької міської ради
розглядає актуальні звернення, заяви та скарги громадян, які
стосуються поточного життя території виборчого округу.
● протягом року проводив роз’яснювальну роботу шляхом участі у
зборах мешканців щодо створення ОСББ на закріпленому
мікрорайоні.

● постійно підтримує зв'язок з виборцями, трудовими колективами,
державними установами, громадськими організаціями.
Однією з найважливіших ділянок роботи депутатів на виборчому окрузі є
особистий прийом громадян. Найгостріші проблеми, з якими звертаються
мешканці мікрорайону стосуються:
● облаштування та встановлення дитячих і спортивних майданчиків;
● нарахування субсидій, встановлення лічильників теплової енергії;
● утеплення будинків;
● асфальтування внутрішньо квартальних переходів і проїздів;
● освітлення прибудинкової території;
● незадовільного прибирання сміття біля будинків;
● кронування та знесення аварійних дерев;
● ремонту дахів будинків;
● встановлення дитячих та спортивних майданчиків;
● відсутності води на останніх поверхах багатоповерхових будинках;
● наведення ладу щодо прибирання опалого листя біля будинків.
5. На адресу Кременчуцької міської ради та її органів виборці передають
через свого депутата пропозиції, які торкаються подальшого
благоустрою міста, пришвидшення процесу утеплення будинків,
покращання якості роботи комунальних служб та зворотного зв‘язку з
органами місцевого самоврядування, встановлення теплових
лічильників на будинки, тощо.
6. Головне завдання депутатів всіх рівнів – вирішувати гострі соціальні
проблеми життєдіяльності громади та кожної людини зокрема.
Основні доручення, надані виборцями депутату у зв’язку з його
депутатською діяльністю, торкаються безпосередніх проблем
виборчого округу.
Як депутат міської ради постійно приймав участь у всіх загальноміських
заходах до Дня Перемоги, Дня Незалежності та інших важливих дат.
Взагалі, створення комфортних умов проживання – наша спільна турбота і
кожен депутат дбає не тільки про свій округ, а й про все місто.

__________________О.В.КАЛАШНИК
14 лютого 2019 року

