Звіт депутата Смілянської міської ради
ЛИХОЛАЙ ВІКТОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА


обраний депутатом Смілянської
міської ради 25 жовтня 2015 року по
округу № 17 (вул. родини Бобринських:
56–109,
111–115;
вул.
Платона
Майбороди, вул. Київська, вул. Надії,
вул. Одеська: 73–105; вул. Сріблянська,
вул. Олександра Амфітеатрова, вул.
Соборна: 109–111, 113, 117, 119–176,
178, 180, 182, 184, 186–188, 190–200;
вул.
Технічна,
пров.
Платона
Майбороди, пров. Яцьківський, пров.
Рафінадний, пров. Серебрянський,
пров. Симбірський, пров. Технічний,
пров. Толбухіна);




є членом Смілянської міської політичної партії «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», членом фракції Смілянської міської
організації партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»;
працює у складі постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства та комунальної власності.

ШАНОВНІ СМІЛЯНИ!
Депутат – це не просто представник влади, особа, яка наділена
особливими повноваженнями та здатна безпосередньо впливати на ситуацію.
В першу чергу – це обранець, який дав людям конкретні обіцянки і
зобов'язаний їх виконувати сумлінно і відповідально.
Тому, відповідно до статті 16 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" пропоную звіт про свою роботу перед виборцями.

З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності
керуюся Конституцією України, Законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про
звернення громадян», Регламентом Смілянської міської ради та іншими
нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради.
Виборчий округ №17 – унікальна територія. Тому і проблеми тут
нестандартні, а їх вирішення потребує особливого підходу. Серед виборців –
немало людей похилого віку і молодих сімей з дітьми. Це люди з різними
потребами, різними інтересами і баченням розвитку міста. Але є спільна риса
у всіх: кожному з жителів мого округу хочеться бачити своє місто, свою
вулицю, свій двір затишними й охайними.
Фракція БПП «Солідарність» взяла участь у формуванні Виконавчого
комітету міської ради та підтримує важливі, необхідні проекти рішень для
розвитку Сміли та комфорту його мешканців. Головним пріоритетом як для
мене так і для більшості депутатів є вирішення господарських питань
жителів міста. Протистояння між секретарем та депутатами міської ради і
цього року змушувало втручатися в ситуацію. Але конструктивні пропозиції
завжди знаходили підтримку серед колег.
Головним завданням та одним із основних обов’язків своєї діяльності в
міській раді, як депутат, вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради
та роботу в постійній депутатській комісії з питань житлово-комунального
господарства та комунальної власності до складу якої належу, а тому на
особистому та постійному контролі тримаю рішення міської ради з питань,
що належать до повноважень комісії, проведення робіт, спрямованих на
розвиток інфраструктури, благоустрій території, вирішення питань, які
пов’язані з безпекою руху та транспортним сполученням, допомогу
навчальним закладам, малозабезпеченим, учасникам АТО та ін.
У підсумку саме завдяки злагодженим діям депутатів вдалося виконати
багато робіт та вирішити ряд важливих питань у господарській та соціальній
сферах у 2017 році, в тому числі й на окрузі №17, яким я опікуюся.
Свої обіцянки виконую. Ви неодноразово скаржилися на погані дороги
та освітлення в окремих дворах на окрузі. І ми домовилися, що докладемо
максимум зусиль, щоб була можливість комфортно пересуватися
мікрорайоном. Над вирішенням цієї проблеми продуктивно працюємо другий
рік поспіль.
Тому, за результатами звернень громадян, з власної ініціативи та у
співпраці з міською радою і депутатським корпусом у 2017 році вдалося
вирішити наступні проблеми:
- ремонт вул. Соборної (від технікуму до містка через річку Тясмин);
- ремонт вул. Родини Бобринських;
- ямковий ремонт вул. Сріблянської;
- грейдерування вул. П.Майбороди, вул. Київської;
- поточний ремонт вул. Одеської;
- підсипка ям по вул. О.Амфітеатрова, пров. Симбірському, вул.
Ватутіна;

- встановлення заборонних дорожніх знаків по вул. Київський;
- вирішував питання по благоустрою прибудинкових територій.
Так на території мого округу, а саме по вул. Родини Бобринських, 64
встановлено дитячий майданчик, встановлені вуличні ліхтарі, ведеться
постійний контроль за безперебійним енергопостачанням;
- за мого звернення, вул. Надії, пров. Технічний, пров. Рафінадний були
включені до плану міста на наступний рік по капітальному ремонту
зовнішнього вуличного освітлення;
- розглянуто 11 звернень стосовно надання субсидій;
- забезпечення благоустрою та естетичного облаштування вулиць, покіс
бур’яну, трави та алергійно-небезпечної трави амброзії у весняний та літній
сезони;
- відправляв допомогу евакуйованим з небезпечної зони навколо
палаючих військових складів поблизу м. Калинівка Вінницької обл. та
здійснював волонтерську допомогу учасникам бойових дій на Сході країни;
- долучився до збору коштів по закупівлі новорічних прикрас на
цьогорічну головну ялинку міста;
- щорічно приєднуюся до благодійних акцій до Дня Святого Миколая,
метою яких є приготування подарунків дітям сиротам та малозабезпеченим
сім’ям;
- брав участь у розробці проектів рішень сесії міської ради, виступав в
сесійній залі під час обговорення питань порядку денного, вносив пропозиції
та виступав з депутатськими зверненнями, які торкаються загальних проблем
мешканців міста.
Жодного разу не залишався осторонь проблем громади, допомагав і
продовжую допомагати та особисто приймати активну участь у розвитку
спорту в місті, зокрема опікуюсь ГО Спортивним клубом «Вольнік». Цього
року за моєї підтримки провели Відкритий чемпіонат Смілянщини по
пляжній боротьбі та Відкритий чемпіонат Черкащини по вільній боротьбі.
Звичайно, найчастіше до мене звертаються люди, яким конче потрібна
матеріальна допомога. Така ж картина на всіх округах, я в цьому впевнений.
Найчастіше просять допомогу на лікування, адже доходи у значної частини
населення невисокі, а лікування дорожчає з кожним роком. На жаль, не в
нашій волі глобально вплинути на цю проблему, адже вона стосується не
тільки нашого міста. Але це – особисті проблеми окремих людей, і я разом з
помічниками і з колегами-депутатами в кожному конкретному випадку
визначаю, чим можу допомогти.
Завжди долучаюсь до участі у нарадах, семінарах, навчаннях, які
організовуються для депутатів міської ради.
Загалом моя депутатська діяльність була насиченою та охоплювала різні
напрями, а також конкретні справи, які були зроблені для вирішення проблем
та забезпечення гідних умов життя мешканців району. Але переважна частка
проведеної роботи припала на спілкування та співпрацю з мешканцями
округу.

Взагалі, створення комфортних умов проживання – наша спільна
турбота і кожен депутат дбає не тільки про свій округ, а й про все місто.
Головне - не боятися брати на себе відповідальність і впевнено рухатися
вперед, допомагати людям і розвивати місто. Я – реаліст, тож переконаний:
держава одна ніколи не дійде до проблем кожного міста, кожної вулиці чи
двору, тому тільки спільна робота та співробітництво депутатів всіх рівнів,
міських голів, виконавчої влади, бізнесу, соціальної та громадської сфери і
подальше формування свідомих, ініціативних, активних громад та їхніх
громадян, коли ми будемо діяти злагоджено, без сварок, допоможе всім нам
разом подолати ті труднощі, які сьогодні Україна проходить, які ще
додатково ускладнюються агресією зі Сходу. Нам потрібні реальні здобутки,
як на рівні розвитку країни, так і на рівні життя міст, їх простих мешканців,
заради наших дітей, які і є майбутнім України, заради кращого життя.
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МІКРОРАЙОНУ!
Прошу Вас не залишати поза увагою жодних проблем, які турбують
громаду міста. Мені не байдуже, що відбувається з мешканцями будинку,
вулиці, кварталу, мікрорайону чи всього міста. Буду вдячний, якщо ви
долучитеся до обговорення цього звіту та внесете свої рекомендації чи
пропозиції щодо посилення ефективності моєї роботи в різних напрямках
діяльності мікрорайону. Прошу надсилати пропозиції на мою електронну
скриньку viktli63@gmail.com або звертатися до громадської приймальні:
бул. Графа Бобринського, 2, Будинок побуту, каб. 401, 4 поверх, тел. (04733)
2-24-70. Прийом громадян здійснюється у вівторок та четвер з 09 до 12 год.

Працюю для людей! Обіцяю – роблю!

З повагою
Депутат Смілянської міської ради

Лихолай В.О.

