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Колісніченко Роман Миколайович - голова Кіровоградської міської 

організації політичної партії „Всеукраїнське об'єднання „Батьківщина", 
депутат Кіровоградської міської ради сьомого скликання. 

Член постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики.  
Відповідно до ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з 

метою інформування виборців про свою діяльність, залучення громадян до 
розв'язання проблем місцевого значення, як депутат Кіровоградської міської 
ради сьомого скликання подаю звіт про свою діяльність з листопада          

2015 року по грудень 2016 року. 
Вся моя діяльність як депутата Кіровоградської міської ради була 

зосереджена на участі у роботі органів місцевого самоврядування. вирішенні 

болючих питань розвитку соціальної сфери та життєдіяльності міста. 

За звітний період брав участь у роботі практично всіх сесій 

Кіровоградської міської ради, та засідань постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної 

політики, де відстоював інтереси територіальної громади міста та вирішував 

комунальні, соціально-побутові та інші питання мешканців виборчого округу 

№ 39. 

За звітний період на сесіях міської ради було розглянуто багато  

важливих питань життєдіяльності міської громади. Фракція політичної партії 

ВО «Батьківщина» брала саму активну участь в розгляді та прийняті 

відповідних рішень.   

Всі проекти рішень з питань соціально-економічного розвитку міста, 

що виносились на розгляд сесій міської ради, попередньо, в деталях 

розглядалися на засіданнях бюро міської організації політичної партії ВО 

„Батьківщина" та відповідної фракції в складі міської ради. Це давало 

можливість зважено і ґрунтовно відпрацювати кожен проект рішення, внести 

суттєві зміни і доповнення.  

Як голова міської організації партії ВО „Батьківщина" вважаю за 

необхідне проінформувати громаду міста про те, як розпочинала 2016 рік 

міська рада і як закінчила. 

Якщо коротко, Кіровоградська міська рада розпочинала свою роботу, 

коли більшість складали депутатські фракції від демократичних партій куди 

входила і фракція політичної партії ВО «Батьківщина». А в кінці року до 

більшості в міській раді блок Петра Порошенко прийшов з радикалами, 

представниками опозиційного блоку та іншими депутатами, які не змогли 

зайняти конструктивної позиції при прийняті важливих рішень для міста. 



Після того як міський голова Райкович А.П. і депутати БПП не 

підтримали низку важливіших рішень для громади міста, а саме: 

 

- Про встановлення мораторію на введення з 01 липня 2016 року в дію 

підвищення цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в    

м. Кропивницькому.  

 

- Про проведення державних закупівель в системі «Прозоро» 

 

- Про збільшення фінансування дошкільних та загальноосвітніх закладів 

міста для недопущення збору благодійних внесків батьками.  

 

- З питань організації теплопостачання та надання дозволів на 

встановлення автономного опалення. 

 

Враховуючи таке відношення міського голови до життєво важливих 

проблем жителів міста, фракція партії ВО «Батьківщина» перейшла в 

опозицію. 

 

Відповідно до графіку прийому громадян, проводив прийом жителів 

міста, за рахунок чого підтримувався постійний зв'язок із виборцями 

виборчого округу, вивчалася громадська думка, першочергові потреби та 

проблеми мешканців. 

На особистий прийом до мене звернулось більше 50 осіб. Проводились 

виїзні зустрічі із жителями мікрорайону вул. Полтавської для з'ясування та 

вирішення проблем, які їх турбують. На звернення реагував своєчасно та 

надавав допомогу у їх вирішенні. 

На протязі звітного періоду депутатської роботи в Кіровоградській 

міській раді мною було підготовлено понад 30 звернень до міського голови, 

заступників міського голови, виконавчих органів та посадових осіб щодо 

вирішення питань, які турбують мешканців округу №39. Серед основних 

питань, з якими зверталися громадяни були наступні: капітальні та поточні 

ремонти будівель та прибудинкових територій, покрівель, інженерних мереж, 

ремонт доріг, освітлення вулиць. В самі короткі строки були встановлені 

ліхтарі для освітлення вул. Черкаської, провулків Нестерова та Крутого.  

Під час прийому громадян за місцем проживання люди не однократно 

звертались про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування. 

Користуючись ст.22 Закону України про статус депутатів місцевих рад мною 

порушенні та вирішені питання про надання грошової допомоги на 

придбання медикаментів для лікування Андрушкіній Т.С., Приймаченко О.Г.,          

Книш О.А., Вербицькій Т.М. та іншим громадянам міста. 

Також вважаю доречно зазначити, що разом з колегами ВО 
"Батьківщина" брав участь у засіданні круглого столу та зборах мешканців 
багатоквартирних будинків з приводу створення ОСББ співвласниками 



будинків. Нами були доведені основні аспекти створення ОСББ, необхідність 
відповідно до закону визначитись з формою управління багатоквартирним 

будинком, а також можливі ризики та небезпеки всіх форм управління 
багатоквартирним будинком. 

 

Проблемних питань, які потрібно вирішувати вмісті та на окрузі №39 ще 

дуже багато, а саме: ремонт покрівель багатоповерхових будинків, 

внутрішньо будинкових інженерних мереж, прибудинкових територій 

багатоповерхових будинків, подальший ремонт доріг, відновлення мереж 

зовнішнього освітлення, прокладання комунікацій, електропостачання, 

дорожнього покриття, газопостачання, водопостачання підключення 

водовідведення до центральної каналізаційної мережі. Тому в кінці минулого 

року фракція політичної партії ВО «Батьківщина» в міській раді підготовила 

відповідні пропозиції до головного управління житлово-комунального 

господарства для виконання відповідних робіт в мікрорайонах міста.  
 
 
 

 

З повагою       Роман Колісніченко 


