Звіт
про роботу депутата Слов’янської міської ради
АЛТУНІНОЇ ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ
за період з 10.11.2015 року до 10.12.2016 року

Я була обрана депутатом Слов'янської міської ради на виборах, що
відбулись 25 жовтня 2015 року.
На підставі запитів громадян міста під час виборчої кампанії, нашою командою
визначено стратегічні напрямки діяльності депутатів осередку політичної партії
«Самопоміч» в період сьомого скликання міської ради. До вказаних напрямків
віднесено:
1. Запровадження програми прозорого міського бюджету;
2. Забезпечення можливості подання мешканцями міста електронних петицій
та їх обов’язкового розгляду владою міста;
3. Забезпечення міста, зокрема медичних, освітніх установ, безкоштовними
зонами Wi-Fi;
4. Запровадження
програми
«Безпечне
місто»
(встановлення
відеоспостереження на вулицях міста);
5. Системна робота щодо надання безкоштовної юридичної допомоги
мешканцям міста;
6. Підготовка проекту програми «Відкритість влади», забезпечення її
затвердження та втілення в життя;
7. Запровадження системи електронного голосування задля моніторингу
діяльності депутатів місцевої влади;
8. Підтримка діяльності громадських (зокрема молодіжних, учасників АТО)
організацій у частині реалізації їх ініціатив;
9. Запровадження нових стандартів звітування депутатів перед виборцями.
10.Запровадження заходів, спрямованих на безпеку дорожнього руху в місті.
З метою реалізації вказаних завдань я вважала доцільним увійти до складу
комісії з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, регуляторної
політики та протидії корупції.
За звітний період взяла участь у 14-ти пленарних засіданнях міської ради (з
19-ти), у 10-ти засіданнях постійної комісії з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції. Мала
виступи щодо питань порядку денного на кожному засіданні як постійної комісії
так і пленарних засіданнях.
Початком депутатської роботи стала активна участь у робочій групі по
підготовці
проекту
Регламенту
(створена
рішенням
міської
ради від 10.11.2015 № 2-I-7). Нашою фракцією було внесено альтернативний
проект Регламенту міської ради, однак більшістю депутатів було заблоковано
прийняття вказаної редакції статуту та положення про постійні комісії. А отже ми
вимушені були вносити поправки в проект Регламенту внесеного виконавчим
комітетом міської ради. Мною було внесено близько 35 поправок, що стосувались
вирішення наступних питань:

- впровадження прозорості роботи ради шляхом забезпечення доступу
кожного бажаючого на засідання сесії, забезпечення відео-запису та транслювання
засідань у мережі Інтернет, тощо;
- оприлюднення на офіційному сайті ради для вільного доступу та
поширення результатів голосувань з питань порядку денного;
- визначення права депутатів здійснювати контроль за забезпеченням
розпорядниками інформації доступу до публічної інформації
- запровадження системи електронних петицій;
- обов’язок органу місцевого самоврядування визначити порядок планування
міських рад з підготовки проектів регуляторних актів
- можливості внесення змін до Регламенту, порядку контролю за його
дотриманням;
- заходів впливу за порушення вимог регламенту;
- норм депутатської етики та дисципліни;
- можливість для перерви для узгодження позицій фракцій, груп;
- порядку діяльності депутата у виборчому окрузі.
Після довгих перемовин, законодавчого обґрунтування необхідності
включення поправок до тексту Регламенту міської ради та завдяки підтримці
громадськості текст зауважень та поправок було проголосовано та підтримано
депутатами.
Аналогічна робота тривала і з внесенням змін до проекту Положення про її
постійні комісії міської ради. Внесено близько 20 зауважень та поправок, більша
частина яких підтримана депутатським корпусом.
Відразу після набуття депутатських повноважень в грудні 2015 року я
вийшла з пропозицією щодо утворення робочої групи з підготовки проекту
Статуту територіальної громади міста і лише у серпні 2016 року така робоча група
була створена. Мною, спільно з депутатом Кочуковим Дмитром було розроблено
проект Статуту територіальної громади, який шляхом голосування було прийнято
за основу з трьох поданих. Протягом декількох місяців відбувається кропітка
робота щодо вдосконалення статей документу. Брала участь у 7 засіданнях групи.
Наступним проектом стало владнання питання юридичного забезпечення
організації скверу Мрія, яку ініціювали небайдужі мешканці міста. Шляхом
довгих перемовин та переписки було прийнято ряд рішень міської ради щодо
визначення балансоутримувача вказаного об’єкту благоустрою та надання згоди
на виготовлення детального плану території. В даний час проходять громадські
обговорення цього проекту що дасть змогу додати на мапу міста додаткову зелену
зону. З метою участі в обговоренні, мною особисто подано 2 пропозиції до
детальному плану.
З метою економії та прозорого використання коштів місцевого бюджету та в
рамках Закону України «Про публічні закупівлі» на засідання постійних комісій
ради було розроблено та тричі подано проекти рекомендацій та проектів рішень
щодо здійснення розпорядниками закупівлі через систему «Прозоро». Протягом
чотирьох місяців міським головою блокувались вказані рішення, шляхом не
внесення проектів до порядку денного сесії та надання депутатам ради юридичних
висновків про незаконність таких рішень. В результаті публікацій в ЗМІ,
підготовки аналітичних матеріалів, презентацій, підтримки наших ініціатив
громадськістю та втручання голови військово-цивільної адміністрації області,

було встановлено мінімальний поріг закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні
кошти на рівні 10 000 грн..
Проводилась системна робота щодо правової освіти населення з питань
організації об’єднань багатоквартирних будинків (травень, червень 2016 року)
шляхом запрошення фахівців з цього питання ( 3 навчання за участю близько 300
осіб) та проведення особистих зустрічей у подвір’ях багатоквартирних будинків
міста з підготовкою методичних матеріалів, організації отримання мешканцями
необхідної інформації від ЖЕО, БТІ. Було роз‘яснено процес створення та
діяльності ОСББ, надавались консультації щодо проекту Статуту, проведення
установчих зборів та державної реєстрації.
Нами тричі організовувалось проведення навчань суб’єктів господарювання
та представників бюджетних установ щодо використання системи Прозорро під
час закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти (квітень – листопад 2016
року).
З метою правової освіти, активізації громадян, їх залучення до діяльності
влади та підвищення громадянської відповідальності нами випущено
інформаційну листівку фракції Самопоміч (кількістю 5 тисяч примірників) в якій
містились матеріали щодо впровадження системи "Прозорро", функціонування
ОСББ, юридичні консультації, інформування про роботу фракції за перше
півріччя, інформацію щодо громадських приймален депутатів тощо.
Безперечним фактором розбудови та розвитку громадянського суспільства є
забезпечення належних умов для розвитку майбутнього покоління суспільно
відповідальних, активних та освічених членів громади. Для цього я брала участь у
низці зустрічей зі студентами-активістами Донбаського державного педагогічного
університету, Громадської організації «Молодь Сходу України» на тему
«Реалізація молодіжної політики в сучасному суспільстві» та організувала
відвідування ними засідань міської ради, з метою їх ознайомлення з діяльністю
депутатського корпусу та активізації молоді у життєдіяльності громади.
У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та Господарського кодексу у липні 2016 року ініційовано затвердження
критеріїв утворення наглядових рад комунальних підприємств ради, а також
порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її
комітетів, порядку призначення членів наглядової ради, однак міською радою
ігнорується вказана ініціатива.
Мною також підготовлено поправки до проекту регуляторного акту «Про
затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному
маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік» (стосовно
законності переобладнання автотранспортних засобів газобалонного обладнання
та проведення повірки та опресовки балонів). Вказані пропозиції підтримані
депутатським корпусом.
У січні поточного року мною розроблено та подано на затвердження міської
ради проект міської комплексної програми на 2016-2017 рр. "Відкрита влада.
Прозоре місто". Мета Програми полягає в створенні у місті Слов'янську
сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення
демократії в Україні, забезпеченні всебічного захисту прав і свобод громадян,
налагодженню ефективної взаємодії міської влади з інститутами громадянського
суспільства, сприяння утвердженню національної ідеї, впровадження у сферу
громадських відносин принципів патріотизму, суспільної моралі і духовності, а

також розвитку місцевого самоврядування, як важливої складової становлення
громадянського суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансових,
економічних засад органів самоорганізації населення, популяризації кращого
досвіду в сфері становлення і розвитку самоврядування та створення сприятливих
умов для активізації участі мешканців міста у вирішенні питань місцевого
значення. Після наполегливих звернень до міського голови програма була
винесена на розгляд депутатського корпусу та у квітні поточного року
затверджена.
Сьогодні, в епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій, поруч із
традиційними, відкриваються й нові можливості для забезпечення прозорості й
відкритості в управлінській діяльності, ефективному залученню громадськості до
процесів управління, як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. Широкі
можливості в цьому сенсі мають веб-технології та мережа Інтернет. Тому, ми
вважали, що офіційна веб-сторінка міської ради має стати дієвим інструментом в
процесах інформування населення про роботу органів місцевого самоврядування
та забезпечувати двосторонній зв’язок між владою і громадою.
Проте, офіційний сайт Слов’янської міської ради був створений у 2005 році і
наразі потребує докорінних змін на вимогу часу. Саме тому, Програмою
передбачено повне оновлення цього веб-ресурсу та суттєве розширення його
функціоналу, як за рахунок зміни програмного коду, так і за рахунок
впровадження додаткових веб-сервісів (модулів), як то:
Веб-сервіс “Міський Контакт-Центр”
Геоінформаційний веб-сервіс "Міський Контакт-Центр" має за мету сприяти
налагодженню конструктивного діалогу між жителями міста, громадськими
об’єднаннями та місцевими органами влади за рахунок автоматизації, спрощення
й прискорення процесу обробки, передачі, виконання, контролю за виконанням і
перевірки факту повного виконання звернень мешканців міста.
Сервіс надасть можливість громадянам звернутися до органу влади будьяким зручним способом і контролювати хід виконання свого звернення за
допомогою мобільних пристроїв та Інтернету, а керівництву міста надасть
механізм контролю за виконанням звернень з використанням інструментів
аналітики, електронного документообігу, зворотного зв'язку, управління і
організації роботи зі зверненнями громадян.
За допомогою сервісу мешканці міста матимуть можливість:
• отримувати інформацію про діяльність органів місцевої влади;
• контролювати своєчасність та якість робіт, що виконуються на об'єктах
міського господарства;
• повідомляти про виявлені порушення;
• вказувати на незаконне розміщення об'єктів;
• пропонувати додаткові роботи з благоустрою;
• оцінювати роботу державних установ;
• підтверджувати чи спростовувати відповіді службовців про вирішення
проблем.
Впровадження вказаного інструменту підніме на зовсім інший рівень процес
взаємодії громадян та влади, позбавить мешканців міста труднощів підчас
звернень, суттєво спростить роботу ЦНАП щодо аналізу звернень і формування
звітності, сприятиме відкритості та прозорості у діяльності міської ради з питань

розгляду та реагуванню на звернення громадян, значною мірою стимулюватиме
ефективну злагоджену роботи всіх відповідних служб тощо.
Веб-сервіс “Електронні петиції”
Цей сервіс створюється з метою виконання вимог Закону України “Про
внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного
звернення і електронної петиції” та забезпечення реалізації прав громадян на
подання електронних петицій до органів місцевої влади. До речі, вказана
ініціатива вже реалізована, затверджено Положення про електронні петиції.
Веб-сервіс “Ваш депутат”
Веб-сервіс “Ваш депутат” передбачав створення персональних сторінок
кожного депутата міської ради та за допомогою якого:
– мешканці міста мають можливість ознайомитись з діяльністю відповідного
депутата, його належності до фракцій та комісій міської ради, графіком
прийому, переліком його помічників, записатися на прийом або надіслати
йому особисте звернення;
– депутат може звітувати перед городянами та бути на постійному зв’язку зі
своїми виборцями.
Інтерактивна мапа округів в рамках сервісу дозволить мешканцям міста
краще розуміти, який саме депутат обраний за їхнім округом.
Інтеграція веб-сервісу “Ваш депутат” з сервісом “Міський Контакт-Центр”
надасть можливість депутатам бачити в режимі онлайн перелік звернень виборців
свого округу та порушені ними питання або пропозиції. А інтеграції з системою
голосування “Віче” дозволить отримувати показники їх відвідуваності пленарних
засідань та результати поіменного голосування з усіх питань.
Цей сервіс стане дієвим інструментом для забезпечення відкритості та
прозорості в діяльності депутатського корпусу.
Вказаний сервіс реалізовано в рамках грантової угоди з USAID.
Веб-сервіс “Громадські проекти місцевого розвитку”
Використання цього веб-сервісу сприятиме підвищенню громадської
активності та встановлення ефективного партнерства жителів з місцевими
органами влади .
За допомогою сервісу жителі та громадські організації можуть подати на
розгляд місцевої влади свій проект та збирати голоси підтримки, а місцева влада
управляти, перевіряти та узгоджувати громадські проекти. При належній
підтримці з боку членів територіальної громади проект може бути
профінансований та реалізований .
Веб-сервіс “Електронна мапа МАФів та рекламних конструкцій”
Веб-сервіс “Електронна мапа МАФів та рекламних конструкцій” певною
мірою забезпечить систематизацію розміщення малих архітектурних форм й
білбордів, висвітлення інформації про власника та надходжень до бюджету від
використання цього об’єкта, сприятиме здійсненню громадського контролю за
законністю встановлення таких об’єктів тощо.
Веб-сервіс “Електронна мапа доступності для осіб з інвалідністю”
Цей сервіс забезпечить зручний доступ до інформації щодо наявності на
об’єктах інфраструктури міста засобів, що полегшують доступ до них особам з
інвалідністю (пандуси, кнопки виклику і т.і.).

Веб-сервіс “Відкритий бюджет”
Метою веб-сервісу “Відкритий бюджет” є забезпечення доступу громадян до
інформації про доходи та видатків місцевого бюджету в наглядній зручній формі,
залучення їх до процесів контролю за розподілом та використанням публічних
коштів розпорядниками й одержувачами коштів місцевого бюджету.
Крім заходів, спрямованих на перетворення веб-сайту Слов’янської міської
ради в ефективне знаряддя для активізації двосторонньої взаємодії з
громадськістю, програмою передбачена й низка заходів з використання сучасних
апаратних та програмних засобів інформатизації дещо іншого напрямку, як то:
Впровадження системи голосування “ВІЧЕ”
Впровадження електронної системи голосування “ВІЧЕ” вже реалізовано
нашою фракцією шляхом залучення гранту, що дозволило певним чином
автоматизувати процес проведення пленарних засідань міської ради, отримання
підсумкових матеріалів та забезпечило:
• оперативну реєстрацію й ідентифікацію депутатів;
• проведення поіменного, відкритого, таємного голосувань;
• автоматизоване встановлення черговості виступів депутатів;
• відображення поточного часу, питання порядку денного, інформації для
голосування, результатів голосування і реєстрації депутатів, інформації про
наявність кворуму, таймера виступаючого, кількості осіб, що виступили і
записалися для виступу;
• напівавтоматичне керування підключенням мікрофонів учасників зборів;
• автоматичний запис виступів з можливістю архівації цих виступів;
• оперативну
обробку та оприлюднення явки депутатів, результатів
голосування, протоколу та рішень сесії;
• збереження всіх процедурних подій тощо.
Вдосконалення системи інтернет-трансляцій нарад та засідань
З метою висвітлення діяльності Слов’янського міського голови, міської ради
та її виконавчих органів продовжено практику прямих трансляцій в мережі
Інтернеті пленарних міської ради та її виконавчого комітету, апаратних нарад,
інших подій, що відбуваються у великій та малій залах адмінбудинку міської ради.
Спільно з депутатом Кушнарьовим С. було реалізовано грантовий проект
"Поіменне голосування у Слов'янській міській раді", на суму 963 тис.грн., шляхом
закупівлі технічних засобів, меблів та програмного забезпечення. Презентація
системи відбулась у травні 2016 року. З метою роз’яснення населенню щодо
способу використання інформації, що утворюється в результаті функціонування
системи «Віче» та порталу «Ваш депутат» у жовтні 2016 року було виготовлено
поліграфічний інформаційний матеріал, що був розповсюджений за допомогою
Державного підприємства «Укрпошта» у кількості 30 тисяч примірників. Також у
жовтні 2016 року була проведена оцінка поліпшень щодо рівня прозорості
процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування в м. Слов’янськ.
На даному етапі продовжується процес інформування мешканців міста, які вже
активно роблять перші кроки в користуванні та одержанні інформації з вебсервісів.
Таким чином стало можливим впровадження системи поіменного
голосування "Віче" в міській раді та веб-сервісу "Ваш депутат", який гарантує
більш відкриту та прозору діяльність депутата та сприяє його ефективній взаємодії
з виборцями.

Розуміючи важливість здорового зростання та розвитку дітей, мною у червні
2016 року було подано пропозиції щодо встановлення та облаштування дитячого
майданчику на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду.
Вказані пропозиції були подані після збору підписів громадян на окрузі, однак
депутатський корпус, на пленарному засіданні, що відбулось 19.09.2016 нажаль не
підтримав вказану пропозицію.
З метою дотримання прав та свобод мешканців мого округу, було
організовано сход громадян будинків № 10 та 12 по вул. Василевського щодо
доцільності встановлення на прибудинковій території групи тимчасових споруд
для здійснення підприємницької діяльності (вказане питання пройшло погодження
постійної комісії та мало бути затверджено на сесії ради). На сход зібралось
більше 120 людей, які категорично заперечували необхідність встановлення
магазину біля їх будинків, аргументуючи безпосередньою близькістю до школи,
відсутністю під’їзних шляхів, можливими порушеннями підприємцем санітарних
норм, благоустрою прибудинкових територій, підвищення рівню шуму через
вигрузку товарів, тощо. Мною ініційовано збір підписів в підтримку або заборону
розміщення магазину. Висновок мешканців одноголосний – об’єкт торгівлі не
потрібен в районі щільної житлової забудови. За підсумками зустрічі мешканцями
будинків було написано колективне звернення до Слов’янського міського голови з
пропозицією скасувати розгляд питання про розміщення магазину. Мною було
озвучено рішення мешканців на черговому засіданні міської ради. За результатами
голосування з цього питання відмовлено в розміщенні тимчасових споруд, що
дало змогу знизити соціальну напругу на виборчому окрузі.
Враховуючи, що хаотичне та незаконне розміщення тимчасових споруд в
місті є нагальною проблемою (надходять численні скарги від виборців), було
вирішено порушити питання упорядкування надання місць для розміщення
споруд. В ході роботи в цьому напрямку з’ясувалось, що Порядок на підставі
якого вчиняються дії щодо надання місць суттєво порушує норми земельного,
містобудівного законодавства. Мною двічі подавались проекти рішень щодо
скасування зазначеного Порядку, однак міський голова блокував розгляд цього
питання шляхом не включення його до порядку денного. Зважаючи, що на всі
засідання ради виносяться питання виділення чергових місць для розміщення
тимчасових споруд та незаконно укладаються договори сервітутів наша команда
вживає всіх можливих заходів по блокуванню таких рішень, однак вдалими були
лише 10 спроб, решта пропозицій відхилені. Нашу позицію підтримує міський
прокурор, шляхом подання відповідних позовів до суду (7 договорів сервітутів
визнано незаконними). В ході роботи за даним напрямком з’ясувалось, що жодна
зі служб не веде адміністрування надходжень до бюджету за розміщення
тимчасових споруд. Мною ініційовано утворення тимчасової контрольної комісії
для інвентаризації договорів, перевірки їх відповідності чинному законодавству та
перевірки надходження коштів до місцевого бюджету від користування правом
сервітуту. Поданий проект рішення підтримано депутатами (09.11.2016 р.). Для
якісної роботи комісії проведено аналіз всіх рішень міської ради з цього питання
за останні три роки, перевірено укладені договори, їх реєстрацію в органах
юстиції. Підозри щодо відсутності дієвого контролю в частині оплати, додержання
архітипів тощо підтвердились в повному обсязі, адже з 200 заявлених міським
головою лише на 91 споруду надано дозвіл і лише 29 суб’єктів господарювання
уклало договори сервітутів. Перевірка оплати за користування сервітутами

показала, що деякі суб’єкти господарювання не сплачували передбачувану
договорами суми протягом років. Подальша робота буде направлена на стягнення
коштів до бюджету з урахуванням індексації вартості землі та штрафних санкцій.
Більше 100 тимчасових споруд в місті розміщені незаконно, а отже ми на вірному
шляху. Нашою командою утворено інтерактивну карту тимчасових споруд, що
передбачалась комплексною програмою «Відкрита влада. Прозоре місто» та буде
розміщена на офіційному сайті міської ради. Наповнюватись мапа буде за
допомогою громадянських активістів, депутатів, працівників міської ради.
5 грудня поточного року подано проект програми «Соціальна підтримка
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік» для розгляду
та затвердження на черговому засіданні сесії міської ради. Вказана програма - це
комплекс заходів, що здійснюється з метою фінансової, соціальної, психологічної
підтримки учасників АТО, родин учасників АТО, які загинули, захищаючи
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України або померли
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО, створення
сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя демобілізованих
військовослужбовців — учасників АТО. Програма ініційована Громадською
організацією "СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ - УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
СЛОВ'ЯНСЬКА" та підтримана фракцією Самопоміч.
Регулярно мною проводяться особисті прийоми громадян. Основні
звернення громадян стосуються наступних питань:
- надання матеріальної допомоги;
- ремонт внутрішньодомових доріг та тротуарів;
- незаконна торгівля;
- проблеми незавершеного будівництва;
- знесення аварійних дерев;
- незаконне розміщення тимчасових споруд;
- організація дитячих ігрових майданчиків;
- необхідність благоустрою зелених зон;
- незадовільна якість житлово-комунальних послуг;
- ремонт дошкільних навчальних закладів;
- ремонт та модернізація спортивних майданчиків.
З усіх поданих заяв проведена ретельна робота шляхом направлення
відповідних запитів до відділів, управлінь виконкому, органів ДАБК,
Держспоживслужби та підготовки відповідей заявникам у відповідності до
норм Закону України «Про звернення громадян».
Доручення виборців, які надані під час виборчої компанії були узагальнені
та подані у вигляді пропозицій до Програми соціально-економічного розвитку
та бюджету міста на 2016 рік:
1. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Василевської (Жовтневої
революції) (вздовж будинків з №1 до № 16);
2. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Олімпійської з
облаштуванням асфальтової площадки перед будівлею поштового відділення
(вул. Олімпійська, 5);
3. Ремонт внутрішньодомових доріг багатоповерхової забудови (Генерала
Батюка, 21/83, проїзд між будинками 21/83 та будинком 25 по вулиці Генерала
Батюка, вулиця Василевського 10, 14, провулок Академіка Богомольця, 75);

4. Ремонт внутрішньодомових доріг багатоповерхової забудови вулиці
Василевського 10, 14, провулок Академіка Богомольця, 75);
5. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Богомольця;
6. Ремонт ліній зовнішнього освітлення по вулиці Василевского (поблизу
будинку №4);
7. Знесення аварійних дерев (тополі) 10 одиниць (Генерала Батюка, 23).
8. Будівництво забору навколо ДНЗ №54 (вул. Генерала Батюка, 23);
9. Капітальний ремонт ДНЗ №54 (вул. Генерала Батюка, 23);
Із зазначеного списку виконані в повному обсязі наступні позиції:
2) проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на суму 1457
тис.грн;
3) ремонт внутрішньодомових доріг багатоповерхової забудови на суму
412 917,64 грн;
5) проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на суму 1351,1
тис.грн;
7) аварійні дерева знесені.
По пункт 9 виготовлення проектно-кошторисної документації щодо ремонту
ДНЗ №54 передбачено в бюджеті 2016 року. Решта доручень перенесені до
виконання на 2017 рік.
З метою підвищення рівня якісного виконання депутатських повноважень, я
постійно займаюсь самоосвітою:
Навчання в «Школі молодих депутатів» Центру політико-правових реформ
(Київ, грудень 2015 року).
Навчання в «Школі лідерів змін» Української миротворчої школи (Святогірськ,
листопад 2015 р.).
Навчання для депутатів Партії «САМОПОМІЧ» (Київ, 29.01.2016 р.).
Участь в засіданні круглого столу Донецької військово-цивільної адміністрації
«Особливості формування, затвердження та виконання місцевих бюджетів, з
урахуванням положень Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» (Краматорськ, Донецької області 05.11.2015р.);
Участь у форумі «Розвиток громад та локальні ініціативи в пост кризових
регіонах (квітень 2016 року)
Участь у ХІ Міжнародному економічному форумі «Відкритий Донбас»
(Артемівськ, Донецької області 09.12.2015 р.).
Участь у дводенному тренінгу під керівництвом ГО «Сильні громади
Донеччини», (м.Київ грудень 2015р.);
Участь у першому етапі навчання депутатів IRI (Дніпропетровськ, лютий 2016
р.);
Участь у другому етапі навчання депутатів IRI (Чернівці, липень 2016 р.);
Участь у третьому етапі навчання депутатів IRI (Литва, листопад 2016 р.);
Участь у міжнародному Форумі «Ukraine Lab» (Берлін, Німеччина, вересень 2016
року);
Навчання "Український Парламент: як це працює" Програми USAID Україна
РАДА (Київ, листопад 2016 року);
Навчання в літній школі самоврядування (Святогірськ, серпень 2016 року);
Участь в якості експертів на заході «Студентська республіка» (Святогірськ,
липень 2016 року);

Участь у програмі національних обмінів «Захід – Схід» (Львів, липень 2016
року);
Участь в конференції "Сила в єдності. Посилення впливу жінок в політиці"
(Київ, травень 2016 року);
Участь у Форумі Мережі Вільних Місцевих Політиків (Полтава, травень 2016
року);
Участь у круглих столах, конференціях та ін., організованих за участю
міжнародних організацій USAID, IRI, PAX, асоціації місцевого самоврядування
Нідерландів, посольства Швеції, посольства Канади в Україні (м. Слов’янськ, м.
Краматорськ листопад 2015 року- лютий 2016 року).
Намічені стратегічні напрямки виконуються фракцією та мною особисто в
рамках запланованого, а отже виборці можуть надати оцінку моєї діяльності.
Сподіваюсь, що і в подальшій роботі вдасться досягати намічених цілей.
10.12.2016 року

О.М.Алтуніна

