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Протягом

року

депутатську

діяльність

здійснював

керуючись

наступними

нормативними актами: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів
місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».
Був присутнім на всіх пленарних засіданнях Кременчуцької міської ради VII
скликання. Є членом Комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької
діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики і брав
участь у всіх її засіданнях.
Згідно з графіком проводився прийом громадян кожну другу середу місяця у
приміщенні

гуртожитку

№

4

Кременчуцького

національного

університету

ім. М. Остроградського за адресою вул. Маяковського 7. Всього проведено 12 прийомів, на
яких

прийнято

більше

100

громадян

та

громадських

активістів.

Періодично

організовувалися відкриті зустрічі з виборцями з метою вивчення громадської думки щодо
перспектив розвитку мікрорайону, де розташована моя виборча дільниця.
Наступним напрямком депутатської діяльності є обробка письмових звернень
громадян. За звітний період опрацьовано 36 звернень, на підставі яких підготовлено 36
депутатських звернень.
Основною тематикою звернень є питання впорядкування роботи міських служб
благоустрою та житлово-експлуатаційних підприємств, проте коло питань, порушених у
зверненнях, дуже різноманітний. На переважну більшість депутатських звернень отримано
позитивні результати.

Так, було здійснено наступні заходи:
- сприяння ремонту по відновленню пошкодженого теплоізоляційного покриття
повітряної тепломережі, в районі будинків 37 та № 39 по провулку Героїв Бреста;
- сприяння наведення порядку на території будівельного майданчику незавершеного
будівництва по проспекту Свободи, в районі будинку № 36-А;
- впорядковано питання щодо ямкового ремонту дорожнього покриття вулиці Чкалова;
- сприяння грейдерного ремонту дороги по вулиці Молодогвардійців;
- сприяння

виділенню

приміщень

для

репетицій

ансамблю

кременчуцького

відокремленого підрозділу асоціації корейців;
- впорядковано питання стосовно кронування дерев біля будинку № 54 по проспекту
Свободи;
- сприяння комісійному обстеженню фахівцями КП «Благоустрій Кременчука»
аварійної тополі біля будинку № 3-А по вулиці Соборній;
- впорядковане питання щодо доцільності виконання санітарної обрізки дерев на
прибудинковій території будинків № 68 та № 70 по проспекту Свободи;
- сприяння ремонту мереж освітлення внутрішньо квартального проїзду, що проходить
вздовж будинків № 64 по проспекту Свободи та № 24 по провулку Героїв Бреста.
У числі депутатських ініціатив окремо необхідно виділити питання, спрямовані на
виховання та підвищення рівня культурної освіченості молоді, вшанування пам’яті
видатних наукових та громадських діячів Кременчука. Було досягнуто домовленості між
Кременчуцьким національним університетом імені М.Остроградського та виконавчим
комітетом Кременчуцької міської ради про подальше відновлення спортивних об’єктів
університету.
Як депутат міської ради брав участь у загальноміських заходах національнопатріотичного та культурного спрямування, зокрема, до Дня визволення Кременчука від
нацистських загарбників, до Дня пам’яті і примирення, у місячниках чистоти, у днях
вшанування пам’яті Т. Шевченка та загиблих від сталінських репресій тощо.
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