
ЗВІТ
депутата міської ради міста Кропивницького

VIІ скликання

ДРИГИ  ВАДИМА ВІКТОРОВИЧА
про проведену  роботу

на виборчому окрузі №30
за 2018 рік.

Звітний період:
з грудня 2017 року
по грудень 2018 року

- Голова фракції політичної партії «НАШ КРАЙ».

- Секретар постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.

- Голова комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницький.
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Пройшло 3 роки роботи депутатського корпусу міської ради міста
Кропивницького VII скликання, за які вирішено чимало важливих питань нашого
міста.

У своїй депутатській діяльності завжди дотримувався основного Закону
України – Конституції, керувався Законом України “Про місцеве самоврядування”,
Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом роботи
міської ради та іншими нормативними документами, які визначають порядок
діяльності депутата у раді.

Я розумію, що представник влади повинен бути відкритим до людей, до
спілкування з ними і до вирішення проблемних питань мешканців. Основний
принцип, яким я керуюсь упродовж усієї депутатської діяльності - це тісна
співпраця з органами влади усіх рівнів, з громадою, з адміністрацією школи та
дитячого садочку, з квартальними комітетами для того, щоб всі разом працювали
злагоджено, ефективно на користь територіальної громади міста.

Слід зауважити, що я завжди відчуваю підтримку міського голови, секретаря
міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, а також керівників органів міської ради. Зважаючи на ситуацію і скрутне
становище у державі всі відносяться з розумінням до проблем мешканців і по
можливості допомагають і мешканці розуміють, що зробити все й одразу
неможливо, бо це великі витрати. Але, спільними зусиллями і з розумінням один
одного, допомагаючи у вирішенні важливих питань нам все вдається, бо я і наша
команда працюють не задля власної слави, а задля людей. Я впевнений, що разом
зробимо наше місто ще кращим. Я знаю, що лише спільні зусилля йдуть на
користь громаді. Тільки тоді, коли влада й громада разом можна збудувати дійсно
Європейське місто, в якому всім буде комфортно.

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради
вважаю: приймати активну участь у роботі органів місцевого самоврядування, у
пленарних засіданнях міської ради та засіданнях постійної комісії з питань
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовищ, в якій мене обрано секретарем комісії для
вирішення

У звітному році відбулося 13 пленарних засідань Міської ради, був присутній
на всіх 13 засіданнях та на всіх постійних комісіях Міської ради.

Хочу зазначити, що моя діяльність, як депутата міської ради, не
обмежувалась лише сесійними засіданнями та участю у засіданні постійної
комісії. Я постійно підтримував зв'язок з мешканцями виборчого округу та
намагався бути в курсі всіх потреб та проблем мешканців, тому що вважаю, що
важливою складовою у депутатській діяльності є постійна робота з виборцями.
Основним завданням депутата вважаю своєчасне забезпечення і ефективне
вирішення доручень виборців, звернень і вивчення причин, що їх породжують та
внесення пропозицій до відповідних органів, з метою їх усунення.

У самоорганізації населення приватного сектора визначну роль відіграють
квартальні комітети. Люди самі обирають голову квартального 3 комітету, якому
довіряють і якого підтримують. Зазначу, що їх авторитет незаперечний.
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За звітні 12 місяців депутатської роботи на окрузі, спільно з депутатами
районної ради Шаповалом Д. А., Березою Л. В., головами квартальних комітетів
Бардаковою Л. Ф., Перевозною Г. В., Гончаровим В. З. опрацювали всі проблемні
питання, які зібрали під час спілкування з мешканцями округу. Продовжили
плідно працювати над питаннями покращення соціально-економічного розвитку
наших мікрорайонів. Разом з громадою, постійно контролювали ремонту доріг,
облаштування тротуарів, пішохідних доріжок, завершення модернізації вуличного
освітлення, здійснення озеленення мікрорайону та інше.

За цей час на особистому прийомі звернулось понад 150 громадян звернення
яких стосувалися питань надання матеріальної допомоги, завезенню дров,
ремонту, грейдеруванню та підсипки доріг, освітлення вулиць, тощо. За звітний
період подано понад 160 звернень та 20 депутатських запитів до міського голови,
заступників міського голови, виконавчих органів та посадових осіб щодо
вирішення питань, які піднімалися громадянами округу. З них 35 звернень щодо
надання матеріальної допомоги, 13 звернення щодо завезення дров. Також подано
51 пропозиція до формування бюджету на 2019 рік, які стосуються проблем
округу в сфері житлово-комунального господарства.

Так, завдяки клопотанням та зверненням мешканців мною ініційовано в 2018
році та міською владою підтримано та виконано такі роботи:

Повністю завершений капітальний ремонт та покладено другий шар асфальту
по вул. Квіткова, та пров. Маріупольський

Встановлено вуличне освітлення на таких вулицях:
- пров. Успенського,
- вул. В Луганська
- пров. О. Кобилянської
- пров. Сухомлинського
- туп. Кар’єрний
- вул. Грушевського
- пров. Сільський
- туп. Прирічний
- вул. Горохова
- пров. Нікопольський
- пров. 1-й Маріупольський
- пров. 2-й Маріупольський
- вул Квіткова
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Крім турбот по облаштуванню території округу я часто зустрічаюсь зі своїми
виборцями на окрузі і в приймальні дні, тому мені добре відомі проблеми округу.
До мене завжди на прийом приходить багато громадян з різними проблемами,
навіть особистими.
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Виконаний ремонт пішохідної доріжки вздовж вулиці Бобринецький шлях;

З березня місяця по жовтень проводився постійний покіс трави в
мікрорайонах Арнаутово, Масляниківка, Никанорівка;

Проведено розчищення недіючих кладовищ в Арнаутово, Масляниківка,
Никанорівка;
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Взимку проводилось розчищення від снігу дорожнього покриття і підсипання
піщаною сумішшю вулиць та провулків на виборчому окрузі № 30;

Важливе значення для мене та жителів округу має проведення днів пам’яті
справжніх патріотів, новітніх українських героїв Сергія Хрипунова та Івана
Маркова, які поклали життя за мирне небо над нашою головою, але завжди
залишаться жити в наших серцях.

На честь них названі вулиці наших мікрорайонів.
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Також для мене є важливим проведення спільних громадських робіт та
дозвілля разом з жителями мікрорайонів і можна сказати, що культурне життя у
нас на окрузі вирує;
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З ПОВАГОЮ ДО ВСІХ
ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО ВАДИМ ДРИГА


