
 

                                                                      ЗВІТ   

депутатської фракції  «СЛУГА НАРОДУ» в Баштанській міській раді VIII скликання 
 

У своїй депутатській діяльності  Фракція керується: 

Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом 
України "Про статус депутатів місцевих рад", Законом України «Про політичні партії в 
Україні», інших чинних нормативно-правових актів України, Регламентом Баштанської міської 
ради, передвиборчою програмою Миколаївської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«СЛУГА НАРОДУ»,  програмою ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», рішеннями  
Вищих керівних органів ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ». 
 

Проведено 17 (сімнадцять) засідань фракції, «СЛУГА НАРОДУ»,  в Баштанській міській 

раді. 
 

До складу фракції входить 9 (дев’ять) осіб: 
 

1.Володькова О.О.  – Голова фракції  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» в   
                                  Баштанській міській раді 
 

Члени фракції: 
1.Гомерська І.П. 
2.Кононенко А.В. 
3.Козявко С.О. 
4.Ковтун М.О. 
5.Лех В.П. 
6. Майданов В.В. 
7. Назаров В.Д. 
8. Семенов С.Д.                
               
              Гомерська Інна Петрівна – секретар Баштанської міської  ради. 
                Депутати від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» представлені в постійних 

комісіях міської ради а саме: 

 - комісія з питань  планування,бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної 
політики,  очолив постійну комісію МАЙДАНОВ В.В., члени постійної комісії ВОЛОДЬКОВА 

О.О., ЛЕХ В.П.;  
- комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології, 
членами  постійної комісії СЕМЕНОВ С.Д., НАЗАРОВ В.Д.;    
 - комісія з питань транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово - комунального 

господарства, приватизації та власності, члени постійної комісії КОНОНЕНКО А.В., 
КОЗЯВКО С.О.; 
- комісія з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового обслуговування, освіти, 
культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності, захисту прав громадян, 
депутатської діяльності та етики, члени постійної комісії КОВТУН М.О.  
 

                Депутати фракції  «СЛУГА НАРОДУ»  відвідують всі засідання сесії та беруть 

активну участь у пленарних засіданнях ради,  засіданнях постійних комісій. Ініціюють робочі 
наради (погоджувальна рада) та приймають активну участь. 
Депутати від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» беруть активну участь у житті 
Баштанської ОТГ, відстоюють позицію громади на сесіях Баштанської міської ради, 
підтримують і сприяють ухваленню важливих для громади рішень. 
                   

                Депутатами фракції за звітний період було ініційовано більше 20 депутатських запитів та  
                  звернень. По більшості з них було здійснено заходи, у різних сферах життя громади, а саме: 



1)Гомерська І.П. депутатський запит щодо внесення змін до рішення від 15.12.20 №13 – 

рішення міської ради від 04.02.21р. № 54; 
2)Кононенко А.В., депутатський запит щодо направлення звернення про прийняття Закону 
щодо всеукраїнського референдуму, рішення міської ради від 04.03.21р. №50; 
3)Володькова О.О., депутатський запит щодо направлення звернення про передачу землі, 
рішення міської ради від 04.03.21р. №52; 
4) Майданов В.В., заява про включення до складу житлової комісії з обліку внутрішньо 
переміщених осіб, рішення міської ради від 09.04.21р. №1; 
5) Семенов С.Д., депутатське звернення щодо облаштування вуличного освітлення по вул. 
Лісовій в с.Добре; 
6) Назаров В.Д.,  депутатське звернення щодо виділення коштів в сумі 1000 тис грн.. на 
водопостачання в с.Київське; 
7) Семенов С.Д., депутатський запит щодо надання дозволу на укладання договору про 
реалізацію майна, рішення міської ради від 24.06.21р. №1; 
8) Назаров В.Д.,  депутатський запит щодо виділення коштів на ремонт харчоблоку ЗДО №11 
«Джерельце, рішення міської ради 09.09.21р. № 1; 
9) Майданов В.В., депутатський запит щодо ситуації з тарифоутворенням; 
10) Майданов В.В., депутатський запит щодо включення до порядку денного сесії проекту 
рішення по СВК; 
11) Назаров В.Д.,  депутатське звернення щодо введення штатних одиниць в Новоіванівський 
старостат; 
12) Козявко С.О., депутатський запит щодо  надання дозволу КНП на розробку проекту щодо  
відведення земельної ділянки в постійне користування, рішення міської ради від 11.11.21р, 
№46; 
13) Майданов В.В., депутатський запит про затвердження технічної документації із 
землеустрою Куцмиді П.І., рішення міської ради від 11.11.21р. №51; 
14)Семенов С.Д., депутатський запит про виділення коштів на придбання футбольної форми 
45,0 тис. грн., рішення міської ради від 11.11.21р. №50; 
15) Козявко С.О., депутатське звернення щодо встановлення громадської вбиральні в парку ім. 
С.Бойченка та передбачити на це кошти в бюджеті; 
16) Майданов В.В., депутатський запит щодо дозволу на розробку  технічної документації 
КНП «Багатопрофільна лікарня», рішення міської ради від 11.11.21р. №51; 
17) Гомерська І.П., депутатський запит про надання згоди на прийняття майна; 
18) Козявко С.О., депутатське звернення щодо облаштування вуличного освітлення  
вул.Промислова, ПТУ №9.  
         

Частина депутатських запитів відпрацьована, по них  прийняті рішення Баштанської міської 
ради, інша частина знаходиться в процесі виконання,  та на контролі фракцї. 
         Також депутати вирішували окремі локальні проблеми громади, це стосувалось  перш за 
все порушення ТОВ «Соняшниковий світанок», ТОВ «РАЙЛА», ТОВ «Зоря Баштанки» прав  
Баштанської громади  на безпечне для життя і здоров’я довкілля та інші.  
 

         Відпрацьовано депутатами 151 звернення громадян з соціально-побутових питань.  
Найбільшу кількість звернень було відпрацьовано депутатами  Володьковою О.О., Гомерською 
І.П., Ковтун М.О., Кононенком А.В., Майдановим В.В.. 
        У депутатській діяльності, депутати від фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ» беруть участь в публічних заходах. Постійно підтримують зв’язок із виборцями, 
розглядають їхні звернення та заяви, проводять прийом виборців.  Депутати фракції працюють 

над благоустроєм міста та сіл територіальної громади, беруть участь в толоках по прибиранню 

території, всіляко підтримують корисні ініціативи для громади, та в міру своїх сил 

допомагають втілювати їх у життя. Підтримують молодь, розвиток фізичної культури та 

спорту. 


