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В депутатській діяльності  керуюсь законами України, в т.ч.  ЗУ  “Про

статус місцевих депутатів”, згідно якого у звіті депутата має бути наступна

інформація:

1. Про депутатську діяльність у раді та комісіях:
-  не  пропустив  жодного  засідання  сесій  ради  об’єднаної  громади,

крім двох, коли знаходився на лікуванні в стаціонарі;
- на  сесіях  чергових  і  позачергових  приймав  активну  участь  в

обговоренні всіх питань, детальному обговоренні на комісії питань,

які виносились на сесію і по яким приймали якісь рішення;
- являюсь членом земельної  комісії,  розглядав та  голосував за  різні

земельні  питання.  Керуючись  досвідом  життєвим,  знаннями

набутими за попередні роки депутатства і практично голосував по

всім питанням порядку денного по земельним питанням, бюджету і

т.д.  В  разі  потреби  за  запрошенням  голови  земельної  комісії  –

питання, які виносились на сесію вивчалися з виїздом на місця за

конкретними адресами.
2. Про роботу у виборчому окрузі.

Маю зауважити, що на своєму виборчому окрузі обираюсь на протязі

багатьох років, з часів Помаранчевої революції. Добре знаю всі проблеми на

виборчому  окрузі,  по  мірі  компетенції  та  досвіду  організована  робота  з

виборцями.  Ще  спочатку  були  вибрані  вуличні  комітети,  активісти  яких

займались різноманітними питаннями:

- організація і оформлення пасовищ;
- прибирання кладовища ( подяка СПО і депутатам);
- організація вивезення сміття;
-  допомога  при  стихійних  руйнаціях  (констатація  і  перерахунок

втрат);



-  вирішення  скандальних  питань  між  сусідами  (звернення  по

захороненню на кладовищі, скандал за врізання  водогону Файчак-

Вітко, обстеження з землевпорядником скарги пенсіонера Вовк про

яму,  допомога в  установленні  дитячого майданчика біля  магазину

Сельпо, який являється умовним центром зустрічі з активістам).

Особлива  подяка  від  жителів  округу  за  впорядковану  дорогу  до

кладовища і церкву.

В роботі не відмовляємось і від вирішення інших нагальних проблем

громади:

- прийняв участь в суботнику по впорядкуванню сміттєзвалища біля

будівничого  цеху  ,  написали  транспарант  про  заборону  висипати

сміття, адже возити його почали вже із сусіднього села;
- за  дорученням  голови  ветеранської  організації  внесено  в  план

розвитку громади ремонт вуличного покриття по вул.Перемоги;
- за зверненням художнього колективу будинку культури придбали за

свої кошти концертні костюми;
- при відкритті бібліотеки подарував принтер;
- брав участь у демонтажі огорожі загиблим у ВВВ.

З увагою відношусь і до інших звернень, заяв, скарг та доручень від

громадян.  По  багатьом  з  них  достатньо  просто  довести  об’єктивну

інформацію до виборців, провести роз’яснювальну роботу, по іншим потрібні

великі  кошти,  техніка  і  т.д.  (  сміттєвий  полігон  між  селом  і  дачами  –

звернення  Максимішак,  паління  сміття  на  балці  біля  Кучіва  А.).  Ремонт

дорожнього покриття від магазину до школи.  Освітлені  вулиці,  водогін  по

вул.Шевченка – спільна робота депутатів громади.

3. Про прийняття радою та її органами рішення, хід їх виконання:
-  всі протоколи  рішення  ради  через  магазин,  де  збираються  мої

виборці доводжу до відома людей;
-  два  роки  тому  була  організована  підписка  газети  “Вісник

Жовтневщини”;



- інформація в цьому розділі депутатам відома, більш доречною вона

є  на  виборчому  окрузі  у  спілкуванні  з  виборцями,  тому

зациклюватись не буду.

4.   Про  особисту  участь  в  обговоренні,  прийнятті  та  організації

виконання  рішень  ради,  її  органів,  а  також  доручень  виборців  свого

виборчого округу.

Приймаючи участь  в  обговоренні  питань,  які  виносяться  на  сесію –

керуюсь особистим досвідом, знаннями юридичних норм, здоровим глуздом і

бажаннями виборців, які дотримуються з нормативами законів України. Всі

голосування по бюджетним питанням проводжу з задоволенням, враховуючи

паритетний  розподіл  коштів  для  жителів  всіх  трьох  сіл  громади.  В

принципових  питаннях  дотримуюсь  своєї  точки  зору,  яку  висловлюю

відкрито і відверто.

За всі депутатські каденції бачив різні склади депутатів сільських рад,

бачив  всі  проблеми  становлення  від  розрізнення  особистостей  до  дійсно

депутатського  корпусу  в  найкращому  розумінні  цього  слова.  Задоволений

роботою раді Воскресенської громади і щасливий тим, що це останній мій

звіт на депутатській стезі. Слава Україні!


