
Звіт депутата Горюшкіна Олександра Михайловича

3 роки, як я обраний депутатом Воскресенської селищної ради

Вся  моя  депутатська  діяльність  направлена  на  покращення  життя

жителів нашої громади.

 Регулярно зустрічаюсь зі  своїми виборцями.  Я знаю їх  проблемі  та

завжди намагаюсь допомогти в їх вирішенні.

Був присутнім на всіх сесіях селищної ради.

Вирішував  питання  вуличної  колонки  по  вул.  Софіївській  в  смт

Воскресенське.  На  протязі  всього  депутатського  терміну  співпрацюю  з

Воскресенською  ЗОШ  та  Воскресенською  бібліотекою.   На  звернення

директора школи Єргаєвої С.В. допоміг в організації та придбанні подарунків

на свято День учителя. Це моя школа, де я навчався. Я її люблю та завжди

стараюсь  допомогти.  Для  шкільного  медичного  кабінету  для  контролю

здоров’я дітей та колективу педагогів придбав тонометр. В англомовний табір

при  школі  по  зверненню  директора  для  відкриття  і  закриття  придбав

солодощі для дітей.

За моєї ініціативи і спонсорської підтримки було організовано велике

свято сім’ї “Велика родина – щаслива Україна” для багатодітних сімей смт

Воскресенське.  Я сподіваюсь, що разом із селищною бібліотекою ми будемо

проводити  це  свято  кожен  рік  і  задіювати  багатодітні  сім’ї  не  лише  смт

Воскресенське, але і всієї громади.

Особливо в цей непростий час хвилює виховання молоді. Не секрет, що

зараз існує велика проблема з дозвіллям молоді. Одна частина наших дітей

відвідує бари, інша – сидить в соціальних  мережах і тільки третя частина

веде активний спосіб життя: пишуть проекти, читають книги в бібліотеках,

добре навчаються. Я підтримав і допоміг Єлизаветі Приходській в реалізації



проекту “Час бібліотек”. Сьогодні ми повинні все змінити, талановиту молодь

потрібно підтримувати, допомогти і дати шанс для розвитку їх здібностей.

Сьогодні  все  більше  стає  активних  колег-депутатів  Воскресенської

селищної  ради.  Разом  з  Тетяною  Затварницькою,  Леонідом  Безбожним  та

Анатолієм Горецьким допомогли в організації та проведенні конкурсу читців,

присвяченому  дню  народження  Т.Г.Шевченка,  який  проводила  селищна

бібліотека. Всіх учасників конкурсу нагородили солодкими подарунками.

З  часу  встановлення  дитячого  майданчика  по  вул.Софіївській  в  смт

Воскресенське пройшло 7 років. Весь цей час я обслуговую її: косимо траву,

ремонтуємо  гойдалки,  фарбуємо.  На  майданчику  із  задоволенням  грають

дітки.

 Я живу по принципу: допомогти односельцям, бути відповідальним і

небайдужим.  Я  готовий  і  далі  робити  все  для  того,  щоб  Воскресенська

громада процвітала, а його люди жили щасливо та багато.


