
Звіт про роботу фракції «Слуга народу» у Новоодеській міськраді за 

2021 рік 

Відповідно до чинного законодавства, зокрема статті 16 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» представляємо свій звіт за 2021 рік як депутати 

Новоодеської міської ради.  

У 2021 році фракція «Слуга народу» продовжувала працювати як єдина 

команда, яка має власне бачення розвитку міста та сіл громади. Не входячи до 

складу більшості і не маючи посад у виконавчих органах міської влади, 

депутати фракції активно працювали як у складі постійних комісій міської 

ради так і в  міжсесійний період за власних ініціатив. 

Враховуючи доручення виборців, було ініційовано 26 депутатських звернень, 

більшість яких було позитивно вирішено.  

За звітний період: 

- врегульовано графік подачі води на мікрорайоні «Міжколхозстрой» 

- відновлено загородження проїзної частини по вул.Центральна (міський парк) 

- вирішено питання  щодо облаштування міського сміттєзвалища та 

організовано розчистку несанкціонованого сміттєзвалища у с. Троїцьке. 

- порушено  низку питання щодо  незадовільного стану пасажирських 

перевезень між селами громади (Дільниче, Димівське, Озерне, Ясна Поляна) 

та незадовільного перевезення пасажирів по місту. 

- ініційовано питання облаштування дитячих майданчиків, придбання 

додаткових ігрових секцій. Власними зусиллями підготовлено  ділянку для 

встановлення дитячого майданчика по вул. Першотравнева,а також  надано 

допомогу в облаштуванні декількох дитячих майданчиків -пісочницями. 

- за депутатським клопотанням повністю відновлено вуличне освітлення у 

с.Троїцьке 



- вирішено питання  щодо аварійного стану  дорожнього покриття по  вул. 

Космонавтів, частково відновлено проблемні ділянки по вул. Заводській, 

Пушкіна, Дальній, Будівельників, Сіваченка. 

- у Новій Одесі по вул. Івана Франка та Сіваченка проведено освітлення 

- здійснено грейдерування та підсипання вулиць с. Троїцьке.  

-  зокрема ,членами фракції придбано необхідний тренажер для людини з 

інвалідністю. 

--надавалась допомога жителям села у вирішенні соціально -побутових потреб 

Голова фракції активно сприяв  наданню власної спецтехніки, яка 

розбирала завали  зруйнованої вибухом багатоповерхівки 

-проведено підсипання подвір'я в закладі освіти  ЗЗСО №2 та у  Троїцькому 

ДНЗ  

- залучалися до розчистки доріг у зимовий період в селі Троїцьке. 

З метою контролю бюджетних коштів  подано запит на інформацію 

щодо  штатного розпису та розмірів  заробітної платні, з урахуванням премій 

та надбавок, працівників виконавчого комітету міської ради. 

- ініційовано звернення до  Миколаївської облдержадміністрації щодо 

врегулювання  графіка  сільських перевезень. 

Всі члени фракції відзначалися публічністю та підтримували 

громадські ініціативи, проблемні питання жителів не залишалися поза увагою.  

Основна увага у роботі депутатів фракції «Слуга народу» приділялася 

вирішенню проблемних питань життєдіяльності громади та її подальшого 

розвитку, тому  висловлюємо подяку активним мешканцям громади за 

доцільні зауваження та плідну співпрацю.  
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