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За перший рік мого депутатства я працював у робочих групах з розробки
Регламенту

Кіровоградської

міської

ради;

з

вирішення

конфлікту

у

НВО Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа-загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №18 – ЦДЮТ «Надія» та тимчасовій комісії з перевірки стану
асфальтного покриття, також увійшов до комісії з розробки нового статуту міста
Кропивницький. Я максимально сприяв якісним змінам у розробці регламенту і таки
вдалося позбавити Регламент VII скликання браків та недоліків Регламенту VI
скликання, переважно в питаннях прозорості та доступу громадськості. Конфлікт у
18-й школі був вирішений. У решті комісій робота незавершена і триває по
сьогоднішній день.
Я завжди був і залишаюся відкритим депутатом. Тому окрім прийомів у
депутатській приймальні я завжди
йшов назустріч до громадян і
зустрічався у зручний час і у
зручному для них місці.

Значна

частина громадян звертається за
матеріальною допомогою, яку було
надано на суму понад 50 тисяч
гривень за мого сприяння.

Для більшого залучення громадян до політичного життя я неодноразово
виходив на вулиці міста у форматі «вуличної приймальні». Вважаю це позитивним
досвідом і, мабуть, обов’язковим для кожного депутата.
З інших питань мною було написано 25 звернень з різних муніципальних
питань. На разі найскладнішими і, мабуть, найважливішим питанням є перебудова
спортивної зали на території 7-ї школи. Коли більшість депутатів боролися за
земельну, житлово-комунальну чи бюджетну комісії, я без вагань обрав освітню.
Саме освіта – мій головний приорітет у депутатській діяльності.
Ось список виконаних робіт за 2016 рік на території 35-го виборчого за мого
депутатського сприяння округу:
-

Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вулицях Гмирьова та

Садова.
-

Нанесення пішохідної розмітки

-

Капітальний ремонт доріг по вулицях Віктора Чміленка, Садовій.

-

Поточний

ремонт

доріг

по

вулицях

Архангельській,

Великій

Перспективній, Гоголя, Преображенській та Бобринецькому шляху.
Як депутат я не лишався осторонь громадського життя нашого міста, завжди
підтримую ініціативи небайдужих громадянам, особисто відвідую проблемні ділянки
округу, залишаюсь чесним та відкритим.
Дякую Кропивницькому обласному
осередку

Всеукраїнської

громадської

організації «Сокіл» за плідну співпрацю.
Спільними зусиллями ми провели чимало
заходів у місті.
(Майстер-клас для дітей. День Захисту дітій)

Я відкритий до співпраці і бажаю працювати на користь громади. Тому
звертайтеся. Допомагаючи один одному, допоможемо місту!

(Благодійний концерт гурту «Проти Течії»)

(Вертеп у дитячому будинку «Наш дім»)
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