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У 2022 році, як депутат Запорізької міської ради, представляв інтереси 

Запорізької територіальної громади та мешканців свого округу – 

Дніпровського району м. Запоріжжя. Виконував їх доручення в межах 

повноважень та брав активну участь у здійсненні місцевого самоврядування 

в Запоріжжі. 

Відповідно до статті 25, 27 «Про статус депутатів місцевих рад» 

входжу до складу депутатської фракції «Європейська Солідарність» та 

очолюю її в Запорізькій міській раді. 

 

І. ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ ТА В ЇЇ ОРГАНАХ 

 

У звітному періоді прийняв участь в усіх пленарних засіданнях 

чергових та позачергових сесій Запорізької міської ради (відвідав 9 засідань з 

9 проведених) та в роботі постійної комісії з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету та фінансів: виступав з пропозиціями та 

зауваженнями при обговоренні проєктів рішень. 

Наразі Запоріжжя потерпає від постійних ракетних обстрілів, багато 

житла запоріжців зруйновано, люди не мають де жити. Мною на засіданні 

постійної комісії було внесено пропозицію щодо розроблення «дорожньої 

карти» для запоріжців, чиє житло зазнало руйнувань. Виступив ініціатором 

внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки щодо розширення переліку 

осіб, кому надається адресна допомога - запоріжців, чиє житло пошкоджено в 

наслідок ракетних обстрілів. 



На грудневій сесії виступив з пропозицією щодо перенаправлення 

коштів з заходів щодо проектування відновлення зруйнованих будинків на 

придбання житла на вторинному ринку, адже реагувати потрібно вже і зараз, 

а про реконструкцію думати вже після закінчення війни. 

Під час формування порядку денного засідань Запорізької міської ради 

та її органів неодноразово вносив пропозиції та зауваження до нього, які, 

нажаль, не завжди знаходили підтримку депутатів. Протягом аналізуємого 

періоду разом з колегами по фракції зверталися до депутатів Запорізької 

міської ради з пропозицією підтримати звернення до вищих органів влади 

щодо негайної заборони в Україні російської православної церкви, її 

структурних підрозділів і залежних від неї організацій. 

Враховуючи корупційні скандали навколо влади Запорізької міської 

ради пропонував звернутися до Президента України з проханням створити 

військову адміністрації для забезпечення дії Конституції України та законів 

України, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного 

стану, оборони, цивільного захисту, громадянської безпеки і порядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території міста. 

 

ІІ. ПРО ПРИЙНЯТІ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ РІШЕННЯ, ПРО ХІД 

ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Під час розгляду нагальних та важливих для міста питань мною було 

підтримано ряд проєктів рішень, потрібних для забезпечення життєдіяльності 

міста. Але я неодноразово виступав проти завідомо корупційних рішень, що 

були подані на розгляд депутатів виконавчими органами влади. 

При прийнятті рішення «Про бюджет Запорізької територіальної 

громади на 2023 рік» мною було внесено 6 правок щодо зняття з деяких 

статей витрат коштів та направлення їх на підвищення обороноздатності 

міста Запоріжжя. Нажаль, для більшості депутатів це не є першочерговим, 

тому правки не були підтримані і було прийнято ганебний для Запоріжжя 

бюджет на 2023 рік. Більшість коштів платників податків м. Запоріжжя 

спрямують на утримання футбольного клубу «Металург», утримання 

зруйнованого запорізького аеропорту, на утримання та проведення поточних 

і капітальних ремонтів в закладах освіти (які вже не перший рік працюють в 

онлайн режимі), а також на «харчування» учнів цих закладів. 

Мною неодноразово наголошувалося про порушення Регламенту 

Запорізької міської ради щодо висвітлення прийнятих рішень, нарешті, 

прийняті грудневі рішення було висвітлено на сайті міської ради. Також не 

оприлюдненими залишаються прийняті Виконавчим комітетом Запорізької 

міської ради рішення за період з березня по жовтень 2022 р., коли виконкому 

законодавчо було надано право приймати рішення без участі депутатського 

корпусу. Наразі мною подано проєкт рішення «Про створення тимчасової 

контрольної комісії Запорізької міської ради з питань перевірки 

використання бюджетних коштів на підставі рішень Виконавчого комітету 

Запорізької міської ради в 2022 році». 



Своїм досягненням вважаю також повернення можливості 

представникам засобів масової інформації знов відвідувати пленарні 

засідання Запорізької міської ради та бути присутніми на засіданнях 

постійних комісій. 8 місяців влада прикривалася воєнним станом та 

забороняла доступ журналістам в приміщення Запорізької міської ради. 

 

ІІІ. ПРО РОБОТУ В ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

 

В 2022 році війна внесла суттєві корективи в життя кожного українця, в 

тому числі і в виконання депутатських обов’язків. Але, незважаючи на ці 

труднощі, протягом аналізуємого періоду зроблено чимало. До мене, як до 

депутата Дніпровського району, зверталися мешканці. Для вирішення 

нагальних питань було підготовлено 20 звернень до Запорізької міської ради 

та її виконавчих органів, що дало можливість частково вирішити питання. 

За рахунок депутатського фонду вдалося допомогти 110 особам, а саме 

мешканцям Запоріжжя: 

- що потребують негайного лікування; 

- чиє житло зазнало руйнувань під час ракетних обстрілів; 

- що опинилися в складних життєвих умовах; 

- внутрішньо переміщеним особам. 

Виступав ініціатором та брав участь в об’єднанні депутатських фондів 

для надання коштів запоріжцям, що опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

Головним напрямком розподілення мого депутатського фонду 

залишаються заходи з термомодернізації будинків, благоустрою дворів та 

прибудинкових територій, створення та покращення умов для діяльності 

ОСББ. Дотримуватися цього принципу виявилося можливим навіть за 

трагічних для нашого часу умов. З мого депутатського фонду було виділено 

кошти трьом ОСББ на ліквідацію аварійного стану – заміну вікон в під’їздах 

будинків, що постраждали під час ракетного обстрілу: 

 

 
 

 

 

 

 

- 132,2 тис. грн. ОСББ 

"Перетворювач -1" вул. 

Зестафонівська, 10 (заміна вікон в 

під’їздах 2, 3, 4); 

- 204,6 тис. грн. ОСББ " 

Зестафонська, 8" вул. 

Зестафонівська, 8 (заміна вікон в 

під’їздах 1, 2); 

- 163,2 тис. грн. ОСББ 

"Відродження 6А" вул. 

Зестафонівська, 6-а (заміна вікон в 

під’їздах 1, 2, 3, 4). 

 



З самого початку повномасштабного російського вторгнення всі свої 

зусилля спрямую на допомогу людям, задля підтримки постраждалих від 

війни. Мною було засновано Благодійний фонд «Клініки Святого Миколая», 

основним напрямком роботи якого є надання допомоги: 

- військовим передано більше 2000 одиниць спорядження (амуніція, 

спальні мішки, похідні ліжка, засоби гігієни, продукти харчування, тактичні 

аптечки тощо); 

- внутрішньо переміщеним особам: 12500 ВПО отримали допомогу у 

логістичних хабах, 20400 осіб було забезпечено необхідним (одяг, продукти 

харчування, засоби гігієни, ліки), виготовлено 150000 порцій гарячого 

харчування в закладах харчування з продуктів, наданих фондом; 

 

 

 

- більше 9000 дітей отримали 

допомогу у вигляді продуктів 

дитячого харчування, памперсів, 

дитячіх засобів гігієни, одягу, 

взуття, іграшок; 

- Обласній дитячій лікарні 

надавали спеціальне дитяче 

харчування для немовлят та засоби 

гігієни;  
 

 

- мешканцям «сірої зони» Степногірської, Оріхівської, Гуляйпільської 

громад та населених пунктів поруч передано допомогу: одяг, продукти 

харчування, засоби гігієни, ліки, буржуйки, похідні газові балони для 

приготування їжі тощо; 

 

 

- військовому госпіталю, лікарням 

м. Запоріжжя та Запорізької області 

передано мобільні госпіталі для 

надання невідкладної допомоги, 

апарати зовнішньої фіксації для 

консолідації переломів кінцівок, 

медичні препарати та інвентар, 

ліки, витратні та перев’язочні 

матеріали. 

 

 

 

 

 

 



Мною особисто, а також з 

допомогою міжнародних партнерів, 

було придбано та передано на 

потреби військових та цивільного 

населення 8 легкових автомобілів, 

1 автобус, 3 автомобілі швидкої 

допомоги. Автомобіль швидкої 

допомоги було передано м. Оріхів. 

Також здійснював придбання та 

передачу військовим 

квадрокоптерів, бронежилетів, 

генераторів, спальників та похідних 

ліжок, тактичних аптечок тощо. 
 

 

За 10 місяців роботи БФ «Клініки Святого Миколая» вдалося 

налагодити тісну співпрацю з українськими та зарубіжними партнерами, що 

надало змогу допомогти десяткам тисяч мешканців Запорізької області та 

навіть сусідніх – Херсонської, Донецької та інших областей 

. 

Останнім часом збільшилися звернення про допомогу від мешканці 

Дніпровського району. Тому мною було прийнято рішення про відкриття на 

базі моєї громадської приймальні Центру допомоги мешканцям 

Дніпровського району. Лише за 2 місяця роботи Центру вдалося допомогти 

близько 3 тисячам мешканців мого округу. Працюємо далі. 

 

 

  
 

 
 

 

Адреса громадської приймальні: 

м. Запоріжжя, вул. Товариська, 37а 
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