
ЗВІТ 

Депутата Маловисківської міської ради с. Паліївка VII  скликання  

Ніколенка Миколи Васильовича про депутатську діяльність у 2019 році 

 

До складу Маловисківської  міської ради 7 скликання я був обраний 

депутатом від Маловисківської районної організації політичної партії «Блок 

Петра Порошенка». З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй 

діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

звернення громадян», Регламентом роботи Маловисківської міської ради та 

іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та 

ради. Є членом постійної земельної комісії. 

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, 

вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній 

комісії, а тому на особистому та постійному контролі тримаю рішення міської 

ради з питань, що належать до повноважень комісії. 

Так, під час виконання депутатських обов’язків мною були підтримані 

рішення міської ради щодо необхідності благоустрою міста, введення низки 

покращень в роботі КП «Мала Виска Водоканал»,   КП «Мала Виска МКП». 

Покращення опалення (заміна котлів)  ДНЗ та шкіл Маловисківської ОТГ. 

Реагуючи на численні скарги мешканців ОТГ, безпосередньо доклав зусиль, 

щодо вирішення низки земельних питань. 

Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу з 

виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на тій чи 

іншій роботі, належності до тої чи іншої партії, або об’єднання, забезпечення 

своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян, вивчення 

причин, які породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних 

органів влади щодо їх усунення. 

Як депутат, громадянин та мешканець ОТГ постійно беру активну участь у 

всіх заходах , які проводяться міською радою.  

На закінчення хочу додати, що на мою думку при прийнятті рішень, які 

зачіпають інтереси всієї громади, є необхідним більш широке використання 

форм прямої демократії, а саме: громадські слухання, загальні збори, 

консультативні опитування та місцеві референдуми. Вважаю, що це є той шлях, 

за допомогою якого можна не тільки зменшити кількість скарг і звернень, але й 

підняти рівень самосвідомості і відповідальності громадян за їх виконання. 

Власне в цьому, я вважаю, і є суть розуміння поняття «самоврядування». 

Депутат міської ради      __________ М. НІКОЛЕНКО 



 


