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Звіт про виконану роботу
за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року
Відповідно до ч.2 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» повідомляю, що мною було взято участь у всіх 5-ти пленарних засіданнях
Кременчуцької міської ради VII скликання та 21 засіданні постійної
депутатської Комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку та інвестиційної політики, до складу якої я входжу.
У зазначеному періоді мною, разом з моїми помічниками, було
проведено 12 прийомів громадян у приміщенні контакт-центру № 22 по вул. І.
Приходька, № 91 (кожний четвертий четвер місяця з 16:00 до 18:00 години).
Також, мною організовувались зустрічі з виборцями на вул. Ростовській,
В. Івасюка та пров. Яблуневому разом з представниками КП Міськсвітло та
УЖКГ на яких до мене звертались мешканці мікрорайону з питань освітлення
даних вулиць.
Велике значення цього року приділялося питанню щодо загрозливої
ситуації для української сім’ї та моральних засад нашого суспільства, яка
виникла у зв’язку з намаганнями внести зміни в чинну редакцію статті 51
Конституції України, у якій декларується, що шлюб ґрунтується на вільній
згоді чоловіка та жінки. Були ініційовані звернення від Кременчуцької міської
ради до Президента України, Кабінету Міністрів України і міністрів,
Верховної Ради України і народних депутатів України, Ради національної
безпеки і оборони з вимогою:
• Зберегти чинну редакцію статті 51 Конституції України, у якій
декларується, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки;
• Вилучити словосполучення «сексуальна орієнтація» і «гендерна
ідентичність» з Кодексу законів про працю України та з інших законів,
законопроектів і урядових документів, як такі, що несуть виключно
ідеологічне та антинаукове навантаження, та не допустити включення цих
словосполучень у нові закони та нормативно-правові акти;

• Не допустити ухвалення закону України «Про цивільне партнерство», що
передбачено п.6 статті 105 Плану дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року;
• Виключити з регулятивних правових актів у освітній сфері та з текстів
підручників норми і положення про статеве виховання, що ставлять за мету
«подолання гендерних стереотипів»;
• Заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому
числі у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів»,
«фестивалів квір-культури» тощо. Ухвалити Закон України «Про заборону
пропаганди гомосексуалізму»;
• Створити Міністерство у справах сім’ї або запровадити інститут Урядового
уповноваженого з питань сім’ї. На відповідні посади призначити людей, які
відомі своєю відданістю справі захисту інтересів сім’ї та моральності в
українському суспільстві;
• Зупинити процес внесення змін до Конституції України та інших
нормативно-правових актів в частині викривлення дефініцій сім’ї, шлюбу,
батьківства, материнства й дитинства.
За численними зверненнями громадян мною було підготовлено та
направлено 21 депутатське звернення та 2 депутатські запити до посадових
осіб місцевого самоврядування міста, керуючої компанії ТОВ «Місто для
людей Кременчук», керівників підрозділів виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради, комунальних підприємств тощо. Частина цих
проблем була вирішена, по решті були поставлені відповідні терміни їх
виконання у майбутньому або роз’яснено чи занесено до перспективних в разі
виділення додаткових коштів. Зокрема: відновлено освітлення по вул.
Насосній; зроблено ремонт харчоблоку ЗОШ № 29, заплановано завершення
ремонту фасаду та встановлено дитячий майданчик за рахунок залучених
спонсорських коштів; заплановано до знесення ряду сухостійних дерев;
проведено святкові заходи до всесвітнього Дня сім’ї – урочиста хода та
святкові заходи у парку Придніпровський без залучення бюджетних коштів;
проведені заходи для мешканців міста та учнів ЗОШ № 29 до різдвяних та
новорічних свят, включені додаткові адреси до міської програми «Світло»;
проведене грейдерування вулиць, проведено ремонти дахів, зупинок,
будинкових електромереж та систем водопостачання та водовідведення.
Як депутат міської ради брав участь у:
• міських заходах присвячених Дню Перемоги, визволенню Кременчука від
нацистських загарбників тощо;
• весняному та осінньому двомісячниках чистоти та порядку – трудових
десантах, суботниках, екологічній акції «Зелена толока»;
• організації міських святкових концертів присвячених Дню молоді, Дню
Незалежності, фестивалю «Солодкий Кременчук» до Дня міста;
• заходах, які організовувала рада ветеранів мікрорайону разом із
спеціалістами контакт-центру для пільгових категорій населення;
• обговореннях проектів в рамках програми «Громадський бюджет»;

• круглих столах та семінарах для активу мікрорайону та Ради ветеранів;
• роз’ясненнях громадськості діючих планів та програм економічного та
соціального розвитку, ознайомлення з проектом міського бюджету на 2018
рік громаді мікрорайону;
• першому та останньому дзвониках у ЗОШ № 29.
Як член ГО «Нове серце» брав активну участь у підготовці та реалізації
проектів даної організації. А саме: міський проект «Час жити» - проект
проводиться щорічно. Міський проект «Різдвяне дитя» - під час різдвяних свят
відвідуємо дитячу лікарню школи і даруємо дітям подарунки від партнерів.
Вони зібрані сім’ями з різних країн світу. Кольорові коробочки містять
солодощі, іграшки, канцелярське приладдя, книжки, одяг, засоби гігієни та
багато інших корисних для малечі речей; міський проект «Подаруй надію» члени організації допомагають дітям пільгових категорій збирають подарунки
для малечі. Три рази на рік (Різдво, Великдень, День Подяки) відвідуємо
малозабезпечені сім’ї та даруємо надію. Завдяки міжнародному проекту
надавали інвалідні візки тим, хто їх потребує. 120 візків отримали лікарні
міста, територіальні центри та люди з особливими потребами; «Manna Pack»
та «Stop hunger now». Таку назву мають міжнародні проекти по допомозі
продуктами харчування. 3,5 т. харчової суміші рису надали партнери з США
для Кременчука. Допомога була надана людям пільгових категорій тощо.
На сьогоднішній день існує велика кількість не вирішених питань,
зокрема відновлення асфальтного покриття, ремонт внутрішньо квартальних
доріг, встановлення спортивних майданчиків для підлітків, активізація
населення з метою створення ОСББ та багато інших проблем над якими я
продовжую працювати, спілкуючись з мешканцями району. У 2018 році мною
заплановано організацію привітання з Великоднем ветеранів, які проживають
на території мікрорайону № 22 в межах мого виборчого округу.
Щодо пропозицій, які висувають активісти мікрорайону під час
проведення зустрічей, то це необхідність заміни вікон у приміщенні контактцентру № 22 по вул. І. Приходька, № 91, модернізація комп’ютерного класу
ЗОШ № 29, встановлення дитячого майданчику у подвір’ї будинку № 95 по
вул. І. Приходька.
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