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Проекти Рішень та депутатська діяльність 

За 2017 рік роботи мною було подано 20 проектів рішень до Криворізької 

міської ради (для порівняння, у 2016 – 10). Тематика звернень наступна: 

• програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого 

Рогу; 

• проекти рішень, спрямовані на підтримку учасників бойових дій і 

ветеранів АТО; 

• створення депутатського фонду Криворізької міської ради; 

• впровадження єдиної соціальної картки мешканця Кривого Рогу; 

• спортивна реабілітація для інвалідів та учасників АТО, враховуючи 

досвід участі криворізьких бійців у міжнародних спортивних змаганнях 

«Invictus games»; 

• встановлення конкурсних умов для керуючих компаній, які надають 

житлово-комунальні послуги населенню, що дозволило б мешканцям 

отримувати якісні звіти про виконання компаніями умов договору та 

залучати якісно нових управителів, у тому числі з інших міст та ін. 

У минулому році вдалося посприяти виплаті одноразової допомоги у 

розмірі 100 000 грн сім’ям зниклих безвісти, що проживають у Криворізькому 

районі, як це було зроблено нами у 2016 році у Кривому Розі. 



У 2017 році боєць батальйону «Кривбас», Василь Стуженко, отримав 

допомогу на придбання автівки. Василь – інвалід першої групи. У серпні 2014 з 

групою військовослужбовців потрапив під обстріл у Донецькій області. 

Отримав чисельні вогнепальні поранення, які призвели до ампутації правих 

ноги та частини руки. 

 

Міськрада підтримала не всі з поданих мною пропозицій. Наприклад, не 

включено в порядок денний ХХVII сесії проект «Про затвердження положення 

про депутатський фонд Криворізької міської ради». Його реалізація дала б 

змогу народним обранцям оперативно вирішувати нагальні питання соціально-

економічного характеру криворіжців через безпосереднє звернення до 

конкретного депутата міської ради, уникаючи черг та бюрократії. Створений 

фонд, що фінансується з міського бюджету, дозволив би допомагати містянам 

будь-якому з членів міської ради, незалежно від його місця роботи, посади та 

партійної приналежності. Тому наша фракція буде безупинно доводити до 

депутатів необхідність цього проекту. 

Проект рішення про «Впровадження єдиної соціальної картки мешканця 

Кривого Рогу на 2018-2020 роки» не був включений до порядку денного ХХVIІІ 

сесії. Але варто зазначити, що його прийняття значно покращило б життя 

криворіжців – реалізація ідеї має об’єднати дані про пільги, які отримують 

мешканці міста. Вони змогли б за спрощеною процедурою, уникаючи збору 

документів по різних інстанціях, отримувати усі види соціальної допомоги, 

медичні послуги, знижки на покупки у торгових мережах, користуватися 

пільгами, оплачувати проїзд у транспорті (за прикладом електронного квитка) 

та отримувати матеріальну допомогу. 

Шляхом домовленостей з міською радою домігся фінансування програми 

підтримки команди «Invictus Kryvbas». Кошти використають для тренування 



криворізьких бійців і підготовки команди до змагань. Наразі спортсмени вже 

займаються у обладнаному тренажерному залі та відвідують басейн. 

Також посприяв тому, що з криворізької скарбниці виділили більш ніж 1 

500 000 грн на підтримку відділень, де лікуються діти з онкологічними 

захворюваннями крові. На ці гроші придбають відсутні препарати хіміотерапії, 

підтримуючої терапії, антибіотики, витратні матеріали та ін. Закуплять новий 

апарат штучної вентиляції легенів у дитяче відділення інтенсивної терапії. Він 

розташований у дитячій міськлікарні №8 і є надважливими у комплексному 

лікуванні онкохворих дітей. Додатково міська влада вирішить питання 

забезпечення Криворізької станції переливання крові сетами для проведення 

тромбоцитоферезу. Придбані препарати та обладнання мають забезпечити 

стабільний лікувальний процес хворих дітей у нашому місті. 

З моєї ініціативи згодом у Кривому Розі запровадять проект «Безпечне 

місто». Згідно з ним у місті буде встановлено мережу відеокамер, а їх 

використання допоможе попереджати та розслідувати злочини, оперативно 

реагувати службам (а саме поліції та швидкій допомозі), а також підвищить 

рівень безпеки громадян. Поставлено за мету використання сучасних хмарних 

технологій, можливості підключення до мережі відеокамер, встановлених на 

приватних об’єктах за згодою власників. 

У грудні прийняв учать у третій щорічній звітно-виборчій конференції 

Криворізької міської організації «Українське об'єднання патріотів – УКРОП», 

на якій районні та міські депутати підбили підсумки роботи за 2017 рік. 

Депутатські звернення та запити 

З початку 2017 року і до сьогодні мною було направлено близько 300 

депутатських звернень та запитань до органів місцевого самоврядування, 

державної влади, підприємств приватної форми власності, що здійснюють свою 

діяльність на території Кривого Рогу, щодо: 

• неякісного надання комунальних послуг; 

• пожежної безпеки на техногенних підприємствах; 

• стихійних звалищ на території міста; 

• робіт, виконаних у парках, що стосуються незаконної вирубки 

багатолітніх дерев; 

• врегулювання земельного податку для великих підприємств, зважаючи на 

ступінь забруднення останніми міста; 

• проведення перевірок з боку органів державної влади на предмет 

дотримання у місті норм будівельного законодавства та екологічних; 

• контролю за використанням бюджетних, позабюджетних коштів та ін. 

Також – 15 звернень до правоохоронних органів з метою проведення 

перевірок та відкриття кримінальних проваджень. 

У приймальні Криворізької міської організації політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів –УКРОП» (вул. О. Поля, 7) регулярно 

відбувається прийом громадян. А у зв’язку з тим, що деякі люди живуть у 

віддалених районах міста і їм не завжди зручно потрапити до офісу, було 

створено новий сервіс – онлайн-приймальню ukrop-online.com. Тепер у будь-

який час, за умови підключення до мережі Інтернет, мешканці Кривого Рогу 



можуть надіслати своє запитання до депутата районної в місті, міської ради, або 

отримати юридичну консультацію. 

 

Громадська діяльність 

З початку своєї діяльності в якості депутата міської Ради я не припинив 

опікуватися долями бійців АТО, пошуком та звільненням полонених, пошуком 

безвісти зниклих та підтримкою їхніх сімей – у організації відпочинку, 

оздоровлення та реабілітації. Приймаю участь у роботі музею батальйону 

«Кривбас», капітальному та поточному ремонті техніки, яка перебуває у зоні 

бойових дій, організую доставку гуманітарних вантажів на передову 

(придбаних, здебільшого, за власний кошт). Очолив Раду ветеранів АТО, яку 

утворили при партії «УКРОП». Її мета – допомагати колишнім і нинішнім 

бійцям з усіх регіонів України обмінюватися досвідом, а також реалізувати 

проекти допомоги і підтримки захисникам та їхнім родинам. 



 

Організував декілька прес-конференцій за участю членів родин захисників, 

які загинули й тих, хто перебуває в полоні, щоб поширити практику виділення 

матеріальної допомоги цим людям з місцевих бюджетів в інших містах 

України.  

 

У листопаді 2017 посприяв проведенню фотовиставки «Не забуті "забуті 

на війні"», що пройшла у кулуарах Верховної Ради України, аби нагадати 



нардепам про бійців, що зникли безвісти на війні або потрапили у полон до 

окупантів. Захід мав на меті привернути увагу до питання визволення 

військових та надання їм статусу полонених. 

 

ЗМІ 

За 2017 рік вийшло ряд публікацій у центральних, місцевих ЗМІ та 

всеукраїнських інтернет-виданнях з посиланням на мене, як депутата, 

друкувався у криворізькій «Домашній газеті». Також діяльність фракції 

освітлюється на офіційному сайті партії «УКРОП» та у соціальних мережах. 

У жовтні брав участь у програмі «Ракурс» на телеканалі «Рудана». Один з 

випусків був присвячений життю криворіжців, які емігрують з України у 

пошуках більш високого рівня зарплат та кращих умов життя. Інший – 

криміногенній ситуації, що склалася у місті в наш час. 

 

Микола Колесник 

Депутат Криворізької міської ради VII 

скликання  
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	У жовтні брав участь у програмі «Ракурс» на телеканалі «Рудана». Один з випусків був присвячений життю криворіжців, які емігрують з України у пошуках більш високого рівня зарплат та кращих умов життя. Інший – криміногенній ситуації, що склалася у міст...

