
 

Звіт  
про роботу депутата Слов’янської міської ради  
АЛТУНІНОЇ ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ 
за період з 10.12.2016 року  до 10.04.2018 року  

 
 Мене обрано депутатом Слов'янської міської ради на виборах, що відбулись 
25 жовтня 2015 року. Я увійшла до складу комісії з питань депутатської діяльності, 
законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
До напрямків депутатської діяльності фракції «Самопоміч» на період 2016-2020 

роки 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. 

 
 За весь термін депутатської діяльності взяла участь у 36 пленарних засіданнях 
міської ради, у 46-ти засіданнях постійної комісії з питань депутатської діяльності, 
законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції. 
 Зважаючи, що депутатами нашої фракції ще у серпні 2016 року подано проект 
Статуту територіальної громади, протягом звітного періоду мною в складі 
відповідної комісії продовжувалась робота над окремими його розділами, однак з 
осені 2017 року ця робота фактично зупинилась, через небажання керівного складу 
виконкому продовжувати таку діяльність. Причини  досить необґрунтовані – 
майбутнє утворення об’єднаної територіальної громади.   

 У 2017 році мною підготовлено декілька проектів рішень щодо звернення до 
Верховної Ради України та до інших центральних органів виконавчої влади, а саме: 
- Про комплексний соціальний захист тимчасово переміщених осіб(березень 2018 
року, підтримано з другої спроби); 

- Про збільшення дотацій на медичну сферу (березень 2017 року, підтримано з 
другої спроби); 

- Про звернення до Прем’єр-Міністра України з законодавчою ініціативою по 
проектах бюджетних Законів України на 2018 рік (№7000, 7116), в частині 



недопущення обмеження фінансової спроможності громад  (проект рішення 
прийнято радою). 

 

Протягом року мною подані та підтримані депутатами наступні запити: 
 

- про встановлення зупиночних пунктів по вулиці Світлодарській (зупинка 
«Аграрний ліцей»); 

- про збереження та забезпечення функціонування у 2018 році оздоровчого 
табору «Лісова казка»; 

- про впровадження бюджету участі в місті Слов’янську; 
- про набуття в комунальну власність міста об’єкту нерухомого майна ДК Леніна; 
- про ремонт внутрішньоквартальної дороги будинку № 10 по вул. 
Василевського; 

- про оплату проходження періодичних медичних оглядів працівниками шкіл та 
дитячих садочків; 
 
Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності виконавчих органів 

міської ради мною ініційовано обов’язковість розміщення на сайті ради наступної 
публічної інформації: 

 
- схем розміщення тимчасових споруд; 

- генерального плану міста; 

- мапи ремонту доріг; 

-мапи розміщення вільних об’єктів комунальної власності. 

 

Мною розроблені наступні проекти рішень міської ради: 

 

1. Про утворення наглядових рад (березень 2017, серпень 2017, так і не включений до 
порядку денного міської ради); 
2. Про внесення змін до регламенту міської ради в частині можливості подання 
депутатами проектів рішень та можливості публікації проектів на сайті (підтримано, 
діє); 
3. Про затвердження правил благоустрою міста Слов’янськ (березень 2017, серпень 
2017, так і не включений до порядку денного міської ради); 
4. Про створення тимчасової контрольної комісії міської ради для проведення 
інвентаризації договорів строкового особистого сервітуту та здійснення контролю 
щодо сплати суб’єктами господарювання коштів до місцевого бюджету за 
користування правом особистого строкового сервітуту (підтримано); 
5. Про результати роботи тимчасової контрольної комісії міської ради для проведення 
інвентаризації договорів строкового особистого сервітуту та здійснення контролю 
щодо сплати суб’єктами господарювання коштів до місцевого бюджету за 
користування правом особистого строкового сервітуту (підтримано); 



6. Про затвердження міської цільової Програми “Бюджет участі міста Слов’янська” 
на 2018-2022 роки (підтримано); 
7. Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов’янської міської ради 
(подано у 2016 році, затверджено програму у 2017 році) 
8. Про звернення до Прем’єр-Міністра України з законодавчою ініціативою по 
проектах бюджетних Законів України на 2018 рік (підтримано); 
9. Про зміну особового складу постійної комісії Слов’янської міської ради 
(оприлюднено); 
10. Про звернення до Прем’єр-Міністра України, голови Верховної Ради України, 
народних депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони 
здоров’я та освіти, збільшення медичної та освітньої субвенцій державного бюджету 
на 2017 рік (підтримано з другої спроби); 
11. Про звернення Слов'янської міської ради до депутатів Верховної Ради України 
(звернення щодо врегулювання на законодавчому рівні питань забезпечення 
соціальним житлом переміщених осіб, особливостей ведення ними бізнесу, 
визначення особливості оплати житлово-комунальних послуг особами, що вимушені 
тимчасово проживати в місцях концентрації таких осіб в освітніх, санаторно-
курортних закладах тощо; визначити механізм відшкодування збитків, завданих 
житлу населення). 
 В 2018 році за моєї ініціативи вперше започатковано звітування голів органів 
самоорганізації населення (голів квартальних комітетів), адже рішеннями міської 
ради вказаним органам делеговано ряд повноважень та виплачується заробітна 
плата за рахунок місцевого бюджету.  
 Мною ініційовано ліквідацію в структурі міської ради відділу взаємодії з 
правоохоронними органами (проведено засідання комісії, заслухано звіт відділу, 
внесено зміни до структури міської ради). 
 Мною та моїми колегами по фракції ініційовано обов’язковість дотримання 
працівниками апарату міської ради вимог Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» в частині оприлюднення всіх проектів рішень ради за 20 робочих днів, 
що дає змогу уникати оскарження рішень та дозволяє вивчити проекті для 
забезпечення виваженого голосування за них. 
 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., однак нажаль виконавчим комітетом міської ради за 4 місяці після 
прийняття вказаного порогу, рішення було скасовано і відтепер закупівлі через 
відкриту та прозору систему відбуваються від суми 200 тисяч на товари і 2 млн. на 
роботи. 
 На моє звернення на ім’я міського голови щодо проведення навчань депутатів, 
адже це передбачено чинним законодавством, голова відповів відмовою, тому я 



змушена була самостійно займатись правовою освітою не лише депутатів, а і 
пересічних мешканців, представників громадського сектору міста, представників 
бізнесу. 
  Мною організовано більше 10-ти освітніх  заходів, які були направлені на 
об’єднання влади, громади, підприємців міста. Організовано навчальні семінарів для 
депутатів Слов’янської міської ради, на яких розглядались питання щодо кращих 
практик роботи депутатських комісій, практик звітності перед виборцями, 
запобігання конфлікту інтересів та протидії корупції в роботі комунальних 
підприємств; децентралізації, впливу громадськості на майбутнє громади; 
інструменти взаємодії влади та громади. 
  У місті організовано регіональний захід «Бюджет участі». Спікерами 
виступили секретар Івано-Франківської міської ради, Оксана Савчук. Цей захід 
отримав найбільший відгук серед місцевих і регіональних ЗМІ. Участь у вказаному 
заході взяло понад 90 учасників.  

  З метою залучення сторонніх інвестицій для міста організовано тренінг 
«Залучення зовнішнього фінансування для проектів розвитку міської 
інфраструктури». На заході оговорювались питання про джерела зовнішнього 
фінансування для проектів розвитку міської інфраструктури, про підготовку 
проектних заявок, про основні проблеми реалізації проектів. До участі у заході було 
залучено представників 20-ти громад Донецької області.  

  У березні поточного року проведено презентації «Smart City», як інноваційний 
інструмент сталого розвитку громади (на прикладі міста Дрогобича Львівської 
області), де навчали працівників виконкому особливостям електронного урядування 
та електронної демократії.   

 У квітні поточного року проведено обговорення з представниками бізнесу 
можливість участі у земельних торгах.     

 Системно проводиться робота з молоддю, наприклад підтримано школярів міста в 
проекті «Молодь дебатує» та  залучено школярів загальноосвітніх шкіл Слов’янська, 
студенти Слов’янська до інформативних зустрічей щодо причини та передумови 
європейської та євроатлантичної інтеграції, розглянуто цілі, завдання Європейських 
співтовариств, їх вплив на геополітичну ситуацію в світі. 

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. Подавались повторні листи 
у лютому та серпні 2017 міському голові, підготовлено проект рішення міської ради,  
однак міським головою ігнорується вказана вимога законодавства. 

З метою отримання можливості подавати проекти рішень  міської ради, 
підготовлено проект рішення щодо внесення змін до Регламенту міської ради про 
порядок подання депутатом проекту рішення та обов’язковість оприлюднення 
такого проекту на сайті міської ради, однак і вказане рішення не змусило міського 
голову включати до порядку денного сесій міської ради ініційовані мною проекти, 
такі наприклад, як рішення «Про затвердження правил благоустрою міста». 



 Розуміючи важливість здорового зростання та розвитку дітей, мною повторно 
(вперше у 2016 р.) було подано пропозиції щодо встановлення та облаштування 
двох дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного 
житлового фонду. Депутати підтримали пропозиції та майданчики було встановлено 
біля будинку 25 по вул. Генерала Батюка та біля будинку 77 по провулку 
Богомольця, 77. 
Найбільшими розчаруваннями року стали: 
- необгрунтована згода депутатів фракції «Опозиційний блок» на приватизацію 
майна комунальної власності з ігноруванням можливості продажу таких 
об’єктів на відкритих торгах; 

- відсутність контролю за незаконним використанням земельних ділянок, що були 
передані для розміщення тимчасових споруд, після завершення терміну 
договорів сервітутів; відсутність контролю міської влади за надходженням 
коштів за використанням земельних ділянок, наданих за договорами сервітутів; 
категорична відмова керівництва міста звітувати про виконання рішення щодо 
результатів роботи тимчасової комісії; відсутність бажання керівництва міста 
повернути до комунальної власності земельні ділянки, незаконно зайняті 
капітальними будівлями. 

  Трьома найбільшими перемогами у минулому році стали: 
1. Впровадження бюджету участі на території міста; 
2. Запровадження земельних торгів; 
3. Знищення незаконної схеми розпорядження землею для розміщення тимчасових 
споруд. 
 Регулярно проводяться особисті прийоми громадян. Найчастіше звернення 
містян традиційно стосуються таких питань: 

- ремонт внутрішньодомових доріг та тротуарів; 
- знесення аварійних дерев та нерозуміння законності та/або обгрунтованості їх 
обрізки; 

- надання матеріальної допомоги; 
- надання допомоги в підготовці заявок для «Бюджету участі»; 
- необхідність благоустрою зелених зон; 
- незадовільна якість житлово-комунальних послуг; 
- ремонт та модернізація спортивних майданчиків. 
З усіх заяв, скарг та пропозицій проведена робота та направлено запити до 

відділів, управлінь виконкому 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 2017 рік: 

 
З метою підвищення рівня якісного виконання депутатських повноважень, я 

займаюсь самоосвітою: 
Завершено навчання в Школі Євроатлантичної Солідарності (грудень 2017 

року); 
Брала участь в Форумі місцевого самоврядування Міжнародного 

республіканського інституту (квітень 2017 року); 
Проходжу навчання в Інституті політичної освіти (2017-2018 роки) 



 
Намічені фракцією та особисто мною завдання продовжують виконуватись, 

відповідно виборці та громадськість можуть надати оцінку моєї діяльності. 
 
10.04.2018 року        О.М.Алтуніна  

 


