ЗЗ В
В ІІ Т
Т
ппрроо ррооббооттуу ддееппууттааттаа
М
Мііссььккооїї ррааддии м
мііссттаа К
Кррооппииввннииццььккооггоо ссььоом
мооггоо ссккллииккаанннняя
М
Мееллььннииччееннккаа О
Оллееггаа К
Кааззиим
мииррооввииччаа
ззаа 22001177 рріікк

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
з метою інформування виборців про свою діяльність, я, як депутат Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання, представляю свій звіт за другий рік
роботи у міській раді.
Свої депутатські повноваження здійснюю на основі вимог, які передбачені
Конституцією України, Законами України «Про статус депутатів місцевих рад»,
«Про місцеве самоврядування в Україні» та чітко дотримуюся норм Регламенту
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання.
Свою депутатську діяльність я спрямовував за наступними напрямками:
участь у пленарних засіданнях міської ради;
робота у постійній комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку,
торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів;
робота з виборцями, депутатські запити та звернення;
громадська та інша діяльність;
визначення пріоритетних питань на найближчий період.

За другий рік роботи у міській раді взяв участь у 12 пленарних засіданнях
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, з поважних причин
пропустив 5 пленарних засідань.
На засіданнях міської ради були прийняті важливі рішення з наступних
питань: надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, бюджету,
податків, фінансів, економіки, житлово-комунального господарства, управління
комунальною власністю та приватизації, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, архітектури, будівництва, освіти,
культури і туризму, роботи з сім’ями, молоддю та дітьми, фізичної культури та
спорту, соціального захисту населення, транспорту і зв’язку, правопорядку та
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи тощо.

Як заступник голови постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів безпосередньо
ретельно вивчав усі питання та приймав активну участь в обговоренні питань, які
виносилися на розгляд постійної комісії. За звітний період взяв участь у
10 засіданнях вищезазначеної постійної комісії, на яких піднімалися нагальні
питання, а саме: покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів та
обслуговування населення віддалених мікрорайонів, розвитку пасажирського
транспорту у місті Кропивницькому, залучення інвестицій для розвитку та
модернізації комунального підприємства «Електротранс», забезпечення усіх
тролейбусних зупинок покажчиками, на яких міститиметься інформація про час
початку і завершення роботи електротранспорту та інтервал руху тощо.
Завдяки спільним зусиллям депутатів міської ради та виконавчих органів
міської ради зроблено великий крок уперед у системі налагодження транспортної
інфраструктури міста. Було придбано 20 одиниць великогабаритних автобусів, які
доставляють людей до віддалених мікрорайонів. Вирішено проблему мікрорайонів
Старої Балашівки і Великої Балки та поновлено два маршрути – 111-б і 118.
Комунальне підприємство «Електротранс» придбало два електронні інформаційні
табло, які транслюють графік руху тролейбусів.

Наступний напрямок моєї депутатської діяльності прямо пов’язаний з
виборцями, адже таку форму роботи, як прийом громадян, вважаю для себе
пріоритетною. Особистий прийом громадян – це одна з найважливіших ділянок
роботи на моєму виборчому окрузі, тому всі звернення, які надходять до мене в
основному вирішую особисто. Часто виїжджаю на свій виборчий округ, де
зустрічаюся зі своїми мешканцями та головами квартальних комітетів з метою
вивчення нагальних проблем мешканців та допомагаю у вирішенні проблемних
питань.
Всього за звітний період було проведено 56 особистих прийомів громадян. На
яких було розглянуто індивідуальні звернення, що стосувалися: надання одноразової
грошової допомоги, житлово-комунального господарства, соціального захисту,
облаштування дитячих майданчиків, забезпечення законності та правопорядку,
сімейних проблем, надання дозволів на влаштування індивідуального опалення,
працевлаштування тощо.
За результатами розгляду звернень було підготовлено та направлено на
розгляд виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 10 депутатських
звернень. Основний принцип, яким я керуюся у своїй роботі – це тісна співпраця з
органами міської влади та комунальними підприємствами для того, щоб ефективно
та оперативно вирішувати проблемні питання мешканців мого виборчого округу.
Протягом 2017 року було підготовлено земельну ділянку, яка розміщена біля
старого кладовища по вул. Пилипа Хмари (Піонерській) під облаштування дитячого
майданчика.
У зимовий період проводилися роботи з розчищення від снігу дорожнього
покриття по вулицях Валентини Терешкової, Вологодській, Шахтарській та
Тернопільській.
Депутатський річний фонд для надання адресної грошової допомоги, який
становив у 2017 році 100 тисяч гривень, я скерував для надання матеріальної
допомоги на лікування та придбання медикаментів мешканцям міста. Також
долучився до депутатських запитів груп депутатів щодо надання одноразової
адресної допомоги мешканцям міста Кропивницького.
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З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей на Козачому острові спільно з
депутатами міської ради від фракції ВО «Батьківщина» та командою громадських
діячів і активістів було організовано та проведено масштабне спортивнорозважальне свято «Країна розваг» для дітей. Для гостей виступали дитячі творчі
колективи міста, аніматори, юні спортсмени долали смуги перешкод, займалися
скелелазінням та випробовували свої сили у колективних спортивних змаганнях.
Свої таланти мали змогу проявити й маленькі художники, які долучились до
створення спільного шедевра під названою «Щасливе дитинство».

У своїй депутатській діяльності проблеми матеріально-технічного
забезпечення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 ставлю на одне з головних
місць. Так у 2017 році мною було придбано 30 комплектів посуду для їдальні, у
весняно-осінній період було проведено покіс трави біля загальноосвітньої школи та
завезено пісок на дитячий майданчик.
Як депутат активно долучаюся до благодійних заходів. З нагоди новорічних та
різдвяних свят малозабезпечені родини отримали подарунки. З особливою увагою я
відношусь до проблем дітей, інвалідів та малозабезпечених сімей. Не забуваю я
також про ветеранів війни. Напередодні Дня Перемоги вітаю учасників бойових дій,
яким було надано 18 продуктових пакетів. Надаю спонсорську допомогу учасникам
АТО, приділяю особливу увагу питанням підтримки волонтерської діяльності та
соціальному захисту демобілізованих бійців та членів їх сімей.
За звітний період за власні кошти було встановлено дитячий майданчик біля
старого кладовища по вул. Пилипа Хмари (Піонерській), завезено пісок для
пісочниці. З нагоди відкриття дитячого майданчика було організовано та проведено
дитяче свято, на якому малеча отримала солодощі.

Протягом 2017 року були підготовлені та направлені на розгляд виконавчих
органів міської ради депутатські звернення, які планується виконати у 2018 році:
про капітальний ремонт харчоблоку та їдальні загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 23 по вул. Івана Франка, 18;

про
ліквідацію
ямковості,
ремонту
дорожнього
покриття
по
вул. Першотравневій, біля будинку № 39;
про грейдерування та засипання щебенем доріг по вулицях Вологодській
та Ударній;
про відновлення освітлення по вулицях Інгульській, Буровугільній,
Першотравневій, Коцюбинського, Петра Лахмана, Сімферопольській, Смоленській,
Вологодській, Дніпровській (від будинку № 1 до будинку № 60) та по провулках
Інгульському, Коцюбинського, Прорізному,
про відновлення тротуару по вул. Київській, від мосту через річку Інгул
до вул. Коцюбинського (з парного боку будинків);
про ремонт тротуарного покриття на зупинці міського пасажирського
транспорту по вул. Інгульській;
про обрізування дерев по вул. Руслана Слободянюка, 62, 64.

Вважаю, що у 2017 році було зроблено багато роботи з вирішення проблемних
питань мешканців виборчого округу № 20. Нажаль не все вдалося вирішити, та я
впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо зробити багато на користь
громади загалом і для кожного, хто потребує уваги і допомоги. Користуючись
нагодою, висловлюю щиру вдячність усім за допомогу і підтримку в моїй
депутатській роботі. Заради досягнення поставлених завдань я і надалі буду
приділяти максимум уваги і свого часу у вирішенні найскладніших проблем
виборців.

З повагою
Депутат Міської ради міста Кропивницького
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