Звіт

про виконання депутатських повноважень за 2017 р. депутата Смілянської міської ради
VII скликання Прусса Володимира
Миколайовича.

Я депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».
У своїй депутатській діяльності я додержуюсь Регламенту Смілянської міської ради та інших
нормативно-правових актів та інтересами Смілянської громади.
За звітний період постійно брав участь в усіх депутатських слуханнях та сесіях міської ради, за
винятком випадків відрядження та хвороби. По всіх питаннях які розглядалися на сесіях віддавав свій
голос тільки згідно чинного законодавства України (враховуючи також думку колег по фракції,які
діяли так як і я).
Є членом постійно діючої комісії з питань ЖКГ при міській раді, постійно виїздив або виходив
на об'єкти, які потребували обстежень та прийняття необхідних рішень. Також постійно підтримував
та допомагав у вирішенні питань по благоустрою, ремонту доріг та вуличного освітлення в місті, в
цілому наповненню бюджету міста та інші питання.
Моя діяльність, як депутата, не обмежувалася і не закінчувалася участю в комісіях,
депутатських слуханнях та сесіях міської ради.
Здійснення повноважень депутата Смілянської міської ради проводив через депутатські
звернення та запити. В основному звернення стосувалися законності та охорони порядку.
Основним напрямком діяльності мене як депутата була спрямована на вихід комунального
підприємства «Смілакомунтеплоенерго» із спільної діяльності з ТОВ «Сміла Енергоінвест». Робота в
цьому напрямку закінчилась прийняттям рішення Вищим Господарським Судом України про
розірвання Договору про спільну діяльність №47-2V від 05.05.2010 р.
Також виникали питання соціального захисту (призначення виплати соціальної допомоги,
надання матеріальної допомоги на лікування, ремонт житла та інше). В основному всі питання були
вирішені.
Протягом звітного періоду брав участь у різноманітних загальноміських заходах та акціях.
Окрім того завжди маю свою власну думку та пропозиції стосовно подій котрі відбуваються в сесійній
залі та в місті.
Щотижня проводив прийом громадян з особистих питань в офісі ВО «Батьківщина».
Чітко підтримую рішення нашої депутатської фракції ВО «Батьківщина».
За здійснення своїх депутатських повноважень не маю жодної матеріальної вигоди чи
пільг.
Особиста моя думка, як депутата міської ради, базується на тому, що найкращим результатом
для мешканців нашого міста буде те, що всі їхні обранці повинні об'єднати свої зусилля та працювати
для людей.

