
ЗВІТ 
про роботу депутата Слов’янської міської ради  
КОЧУКОВА  ДМИТРА  ГЕННАДІЙОВИЧА 
за період з 06.12.2016 по 12.04.2018 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. 
  
 

З урахуванням визначених у період передвиборчої агітації пріоритетів 
я запропонував та наполіг на обранні мене до відповідних комісій та груп. 

За звітний період взяв активну участь у роботі: 
• Пленарних засідань Слов’янської міської ради, зокрема сесіях міської 

ради – 27 , відсоток явки 84%,  
• постійної депутатської комісії міської ради з питань депутатської 

діяльності, законності, правопорядку, регуляторної політики та 
протидії корупції  -   22 з 24 які відбулися ; 

• постійної депутатської комісії з питань землекористування, 
містобудування та екології  - 6; 

• постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та 
міського господарства – 3; 

• робочої групи з розробки Статуту громади  - 15; 
• комісії ради по транспорту та безпеки дорожнього руху - 6; 
• 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 - 4; 

• комісії з питань попереднього розгляду кандидатур на присвоєння 
звання «Почесний громадянин міста Слов’янська»  - 3; 

• тимчасової контрольної комісії міської ради щодо з’ясування 
правомірності дій органів прокуратури Донецької області та 
Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту 
захисту економіки Національної поліції України – 4 ; 

• робочої групи по безпеці міста, яка була сформована задля реалізації 
спільних проектів Слов’янської міської ради та міжнародних грантових 
організацій, результатом роботи якої стало реалізація проекту 
встановлення відеоспостереження в загальноосвітніх школах» (проект 
триває).  
 
Майже на всіх комісіях брав слово та пропонував відповідні рішення. 

 



Згідно рейтингу активності депутатів ради VII скликання найчастіше 
голосував проти або утримувався від прийняття рішень запропонованих на 
пленарних засіданнях сесії міської ради.  
 

В рамках реалізації депутатських повноважень подав 15 особистих 
запитів та звернень до органів виконавчої влади та 5 колективних. 

Провів не менш 20 колективних зустрічей з громадянами міста для 
вирішення їх питань. 

Майже кожного вівторка з 15 до 18 години провожу прийом громадян, 
приймальня розташована в юридичній консультації за адресою м. 
Слов’янськ, бульвар Пушкіна, 3. 

Крім того, щоденно зустрічаюсь з мешканцями міста та докладаю усіх 
зусиль щодо вирішення їх проблем. 

Як депутатом міської ради, як адвокатом та знавцем права мною 
продовжена регулярна постійна робота по наданню безкоштовної правової 
допомоги. Кожна людина, незалежно від місця знаходження, може 
безкоштовно отримати її  в  on-line режимі. За звітний рік  надано що 
найменше 600 on-line  консультацій в системі Інтернет.  

 
У межах реалізації доручень виборців щодо посилення безпеки 

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

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

• Подано 11 запитів та звернень до правоохоронних органів,  державних 
органів, органів місцевої влади щодо вдосконалення безпеки 
дорожнього руху; 

• Разом з Патрульною поліцією проаналізована ситуація з дорожньо-
транспортними пригодами в місті, виявлені найбільш поширені 
причини та умови їх скоєння, на початку 2017 року не дивлячись на 
серйозний спротив радою було виділено близько 400 тис гривень на 
проекти організації дорожнього руху в місті, але на жаль  проекти не 
було реалізовано, в кінці 2017 року  за моїм сприянням були додатково  
обстежені ділянки доріг в районі розташування дитячих та учбових 
закладів, придбані додаткові засоби регулювання дорожнього руху, 
зокрема дорожні знаки «Пішохідний перехід» з флюорисцентним 
покриттям, на при кінці 2017 року у зв’язку із запланованим 
Донецькою ОДА капітальним ремонтом вул.. Сучасна, О.Тихого 
Криворізька взяв активну участь у формуванні якісного технічного 
завдання для проекту реконструкції вказаних ділянок доріг із 
додатковим встановленням тротуарів,  безпечних пішохідних переходів 
із островками безпеки, нових світлофорних об’єктів та ін.. На зараз 
розробка проекту закінчується. В планах його реалізація в 2018 році. 



• Взяв активну участь у контролі за ремонтом вулиць та автодоріг міста в 
2017 році, активно комунікую із громадськістю  в напрямку 
дотриманням норм та стандартів при ремонті доріг, їх утриманні. 
 
 

 З метою правової освіти, активізації громадян, їх залучення до 
діяльності влади та підвищення громадянської відповідальності організував 
та взяв участь у низці відповідних заходах, зокрема в рамках діяльності ГО 
«ЦеГрІн Донбас» взяв участь в організації проведення семінару для молоді 
«Технологія взаємодії влади та громади на місцях: досвід та перспективи», 
Слов’янськ 15.05.2017 р., семінару для депутатів та працівників органів 
місцевого самоврядування на тему «Децентралізація в Україні: актуальний 
стан та перспективи на 2017 рік» м.Слов’янськ 15.05.2017 р., став 
співорганізатором та учасником тренінгу за темою «План дій для міста» м. 
Святогірськ, 16-17.05.2017 р. результатом якої стала розробка та презентація 
проектів розвитку міста Слов’янськ 01.06.2017р., обговорення, круглі столи 
за темами «Співпраця громади та поліції» «Безпека дітей», «Безпека 
дорожнього руху», «Відкрита поліція», семінари-тренінгі «Школа активного 
громадянина», «Демократична освіта» для осіб старшого віку, тощо. 
   

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

• семінару Інституту політичної освіти «Ефективність місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації» 20-22.04.2017 р м. Київ;  

• 6-7 жовтня 2017 р у м. Святогірську  взяв участь у тренінгу для 
адвокатів за темою «Захист прав внутрішньо переміщених осіб»,   

• 10 грудня 2017 року в Жовкві Львівська область  взяв участь у семінар-
тренінг «Інституційна спроможність НУО, як основа для ефективної 
взаємодії на рівні громади»; 

• 14-15 грудня 2017 року в м. Краматорськ взяв участь у 
загальнонаціональному форумі «Доступ до правосуддя на сході 
України». 

Взяв участь у круглих столах, конференціях та ін., організованих за 
участю міжнародних організацій USAID, IRI, PAX, фонд Наумана, фонд 
Бьоля, асоціації місцевого самоврядування Нідерландів, посольства Швеції, 
посольства Канади в Україні.    

 
 
12 квітня 2018 року       

 
Д.Г.Кочуков  


