
Звіт  
про роботу депутата Слов’янської міської ради  
КОЧУКОВА  ДМИТРА  ГЕННАДІЙОВИЧА 

за період з 10.11.2015 року  до 06.12.2016 року  
 
 

 Я, Кочуков Дмитро Геннадійович, був обраний депутатом Слов’янської 
міської ради на виборах 25 жовтня 2015 року. Член політичної партії 
«Об’єднання «Самопоміч», член фракції «Об'єднання «Самопоміч» 
Слов’янської міської ради VII скликання. 
 В процесі проведення передвиборчої агітації наша команда визначила 
стратегічні напрямки діяльності: 
 

1. Запровадження програми прозорого міського бюджету; 
2. Забезпечення можливості подання мешканцями міста електронних 

петицій та їх обов’язкового розгляду владою міста; 
3. Забезпечення міста, в т.ч. 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 (в т.ч. молодіжних, учасників АТО) 

організацій в частині реалізації їх ініціатив; 
9. Запровадження нових стандартів звітування депутатів перед 

виборцями. 
10. Запровадження заходів, спрямованих на безпеку дорожнього руху в 

місті. 
 

З урахуванням визначених у період передвиборчої агітації пріоритетів 
я запропонував та наполіг на обранні мене до відповідних комісій та груп, а 
саме: 

• постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, 
законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції; 

• робочої групи з розробки Статуту громади; 
• комісії ради по транспорту та безпеки дорожнього руху; 
• комісії з питань дотримання та реалізації Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їх символіки» (комісії по декомунізації); 



• тимчасової контрольної комісії 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.  
 

 
За звітний період взяв участь  у: 
• 16   з  19  пленарних засіданнях міської ради, та  майже на усіх брав 

слово та пропонував відповідні рішення; 
• 19  з  21 засіданнях постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції; 
• 9 засіданнях інших постійних комісіях міської ради; 
• 10 з 12 засіданнях  робочої групи з розробки Статуту громади.  
• у всіх щоквартальних засіданнях  комісії по транспорту та безпеки 

дорожнього руху; 
• 3 з 4 засіданнях комісії з питань дотримання та реалізації Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їх символіки».  
 
 
 
Початком депутатської роботи стала активна участь у робочій групі по 

розробці нового Регламенту міської ради (створена рішенням міської 
ради від 10.11.2015 № 2-I-7). Нашою фракцією було внесено альтернативний 
проект Регламенту, 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. Нами  було внесено близько 35 поправок, зокрема що 
стосувались вирішення 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 підтримано депутатами. 

В рамках створення нового  Положення про постійні комісії міської 
ради нами внесено близько 40 зауважень та поправок, більша частина яких 
була підтримана. 

 
У межах реалізації доручень виборців щодо посилення безпеки 

дорожнього руху в місті мною була проведена певна робота: 
• Налагоджена співпраця з патрульною поліцією, комунальними та 

державним підприємствами, які утримують та контролюють утримання 
вулично-дорожньої мережі  в безпечному стані; 

• Подано 8 запитів та звернень до правоохоронних органів,  державних 
органів, органів місцевої влади щодо вдосконалення безпеки 
дорожнього руху. 

• Проаналізована ситуація з дорожньо-транспортними пригодами в місті, 
виявлені найбільш поширені причини та умови їх скоєння, на чотирьох 
найбільш аварійних ділянках запропоновано змінити організації 
дорожнього руху зі встановленням нових світлофорних об’єктів, 
пішохідних переходів, сучасних засобів регулювання дорожнього руху; 
вказана ініціатива була підтримана комісією міської ради по 
транспорту та безпеці дорожнього руху, депутатами ради в рамках 
розгляду депутатського звернення, реалізація проектів призначено на 
2017 бюджетний рік. 

• Налагодив контроль за дотриманням норм та стандартів при ремонті 
доріг міста з боку громадськості. 
 
 
Результатом роботи в складі комісії по декомунізації стало 

перейменування більше 100 вулиць та провулків,  кілька десятків об’єктів які 
несли назви комуністичного режиму.  

 
Депутати фракції «Об’єднання «Самопоміч» стали ініціаторами 

утворення робочої групи  з підготовки проекту Статуту територіальної 
громади міста. Мною, спільно з депутатом Алтуніною Ольгою 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. 
Відбулося 12 засідань, з яких 10 за моєї участі. За час роботи комісії був 
проаналізований передовий досвід громад України в даному напрямку, 
проведено ряд консультацій з авторами статутів інших міст, викладачами 
ВИШів, залучені до аналізу спеціалісти профільних управління та відділів 



міської ради, проведено  декілька круглих столів та обговорень положень з 
громадськістю. Результатом на сьогодні стало напрацювання більшої 
частини пакету документів проекту Сатуту міста. 

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 депутатами фракції подано 
проекти рекомендацій та проектів рішень щодо здійснення розпорядниками 
закупівлі через систему «Prozorro». Для впровадження системи організував та 
прийняв безпосередню участь в у ряді заходів, в тому числі медійного 
характеру, подачі відповідних запитів та звернень до органів виконавчої 
влади, виступав на постійних комісіях та пленарних засідання міської ради 
щодо необхідності впровадження системи електронних закупівель «Prozorro» 
та зниження допорогових сум закупок до 10 000грн. Разом з другими 
членами фракції організовував проведення трьох безкоштовних семінарів та 
трьох тренінгів з питань участі у закупівлях через систему «Prozorro». Заходи 
було проведено з залученням провідних спеціалістів напрямку у співпраці з 
міжнародними донорськими інституціями (IRI, USAID). В семінарах та 
тренінгах взяли участь близько 400 представників розпорядників бюджетних 
коштів, підприємців та громадських діячів міста. Саме вказані дії, які були 
ініційовані фракцією «Об’єднання «Самопоміч» та підтримані низкою 
громадських об’єднань, прогресивними мешканцями міста, призвели до 
впровадження системи «Prozorro» розпорядниками бюджетних коштів 
Слов‘янської міської ради та прийняття рішення виконавчим комітетом 
Слов’янської міської ради про зниження допорогових сум закупок до 10 000 
грн.   

Протягом звітного періоду проведена системна робота щодо правової 
освіти населення з питань організації об’єднань багатоквартирних будинків.  
Організовував разом з колегами по фракції та прийняв безпосередню участь у 
проведенні двох семінарів за темами  «Збереження та відновлення житлового 
фонду, співпраця влади та громади», «Створення та функціонування ОСББ, 
проблеми енергоефективності» які відвідали близько 300 осіб. Заходи стали 
новим поштовхом щодо організації нових та  реформування раніше 
створених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті. 
Організував та взяв участь у проведенні шести зборів громадян, метою яких 
було створення ОСББ. Веду постійну роботу щодо надання правової 
допомоги з питань створення та функціонування ОСББ в місті, їх взаємодії з 
комунальними підприємствами та органами місцевої влади.  

Мною організована та забезпечена постійна робота по наданню 
безкоштовної правової допомоги. Кожна людина, незалежно від місця 
знаходження, може отримати   в  on-line режимі безкоштовну первинну 
правову допомогу. За звітний рік  надано що найменше 300 on-line  
консультацій в системі Інтернет. Крім того, забезпечена постійна робота 
юриста та надання правової допомоги безпосередньо в офісі, надана 
допомога  більше 90 особам.  

 



Взяв  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 січні поточного року разом з депутатами фракції прийняв участь у  
розробці та затвердженню міською радою проекту 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. 
   
 З метою правової освіти, активізації громадян, їх залучення до 
діяльності влади та підвищення громадянської відповідальності нами 
випущено інформаційну листівку фракції Самопоміч в якій містились 
матеріали щодо впровадження системи «Prozorro», функціонування ОСББ, 
юридичні консультації, інформування про роботу фракції за перше півріччя, 
інформацію щодо громадських приймален депутатів тощо. 
 Враховуючи хаотичне та незаконне розміщення тимчасових споруд в 
місті, після неодноразових звернень  та скарг мешканців, депутатами фракції  
ініційовано утворення тимчасової контрольної комісії для інвентаризації 
договорів, перевірки їх відповідності чинному законодавству та перевірки 
надходження коштів до місцевого бюджету від користування правом 
сервітуту. Разом з Ольгою Алтуніною я увійшов до складу комісії. В рамках 
реалізації комплексної програми «Відкрита влада. Прозоре місто» нами 
запропоновано утворити новий механізм контролю за встановленням МАФів 
з залученням громадськості  через створення інтерактивної карти в системі 
Інтернет.  



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. 
Комплексна програма соціальної підтримки в місті Слов'янську учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік – це комплекс 
заходів, що здійснюються 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. 

 Мною проводиться регулярний прийом громадян, за звітний період 
було розглянуто 86 звернень громадян в усній та письмовій формах. 

З усіх поданих заяв проведена ретельна робота шляхом направлення 
відповідних запитів до відділів, управлінь виконкому, комунальних 
підприємств та підготовки відповідей заявникам у відповідності до норм 
Закону України «Про звернення громадян».  

З метою підвищення рівня якісного виконання депутатських 
повноважень, постійно займаюсь самоосвітою: 

Відвідав три сесії навчання в Інституті політичної освіти (ІПО) за 
темами «Місцеве самоврядування крок до ефективності» та «Посилення 
місцевої демократії» 28-30.01.2016 р м. Харків, 14-16.04.2016 р. м.Полтава, 
24-26.04.2016  м.Дніпро. 

Брав участь в навчанні депутатів Партії «САМОПОМІЧ» (Київ, 
29.01.2016 р.). 

Участь у дводенному тренінгу під керівництвом ГО «Сильні громади 
Донеччини», (м.Київ грудень 2015р.);  

Взяв участь у  Форумі Мережі Вільних Місцевих Політиків (Полтава, 
травень 2016 року); 

Пройшов навчання в літній школі самоврядування (Первомайськ, 
липень 2016 року); 

Взяв участь в якості експерта на заході «Студентська республіка» 
(Святогірськ, липень 2016 року); 

Взяв участь у програмі національних обмінів «Захід – Схід» (Львів, 
липень 2016 року); 

 Взяв участь у навчанні депутатів місцевих рад організованого ГО 
ЦеГрІн за підтримці  фонда Наумана (Буча, вересень 2016), 

 Взяв участь у тренінгу «Моніторинг судової системи в умовах 
гібридної війни» (Краматорськ листопад 2016). 

Участь у круглих столах, конференціях та ін., організованих за участю 
міжнародних організацій USAID, IRI, PAX, фонд Наумана, асоціації 



місцевого самоврядування Нідерландів, посольства Швеції, посольства 
Канади, посольства Швеції в Україні (м. Слов’янськ, м. Краматорськ 
листопад 2015 року- листопад 2016 року).    

 
 
 
 
08.12.2016 року       Д.Г.Кочуков  

 
 
 
 


