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Про депутатську діяльність у 2020-2021 роках
Депутатом Пирятинської міської ради восьмого скликання мене обрано від
Полтавської обласної організації Всеукраїнського об'єднання „Батьківщина“ у
територіальному виборчому окрузі №2. Обраний головою фракції політичної
партії ВО „Батьківщина“ у Пирятинській міській раді.
У своїй депутатській діяльності я керуюся Конституцією України,
законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про статус
депутатів місцевих рад“, „Про звернення громадян“, Регламентом Пирятинської
міської ради та іншими нормативно-правовими актами.
Моя діяльність як депутата Пирятинської міської ради спрямована на
захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах депутатських
повноважень, наданих мені чинним законодавством України. Я вдячний всім, хто
на виборах віддав свій голос за мене. Намагаюся весь час працювати так, щоб
виправдати вашу довіру, а головне - дійсно змінювати на краще життя нашої
громади.
Протягом 2020-2021 років взяв участь у 21 пленарному засіданні сесії
Пирятинської міської ради. Є членом постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та
комунальної власності.
На пленарних засіданнях сесій серед іншого мною було підтримано:
- Звернення депутатів Пирятинської міської ради до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
та АТ „Лубнигаз“ щодо недопущення збільшення тарифу на послуги розподілу
природного газу для АТ„Лубнигаз“;
- Прийняття бюджету Пирятинської міської територіальної громади на
2022 рік;
- Програму підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської
міської територіальної громади на 2021 рік;
- Затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства;
- Придбання квартир для тимчасового користування внутрішньо
переміщеним особам;
- Програму придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих та
спортивних майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021
рік.

- Програму „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка
розташована на території Пирятинської міської територіальної громади на 20212022 роки“;
Надавав фінансову допомогу 25-тій окремій Січеславській повітрянодесантній бригаді, військовій частині А-1499.
Регулярно веду зустрічі з мешканцями виборчого округу, вивчаючи їхні
потреби та проблемні питання.
За звітний період надавав допомогу на своєму окрузі:
- на розчищення доріг від снігу;
- на придбання дров для одинокої непрацездатної громадянки;
- на ліквідацію наслідків негоди;
- на придбання дверей для Вишневецької філії Пирятинського КГЦ;
- на придбання бойлерів для ДНЗ сіл Харківці та Вишневе;
- на ремонт свердловини;
- на ремонт електромереж у ФАПах сіл Дейманівка та Каплинці;
- на придбання твердопаливного котла для ДНЗ села Харківці;
- на встановлення автобусних зупинок у Харківцях;
- на придбання сміттєвих баків та облаштування місць для їх
встановлення;
- на проведення днів сіл Харківці, Вишневе;
- на ремонт об'їздної дороги с. Харківці;
- на щотижневе прибирання території пам'ятника загиблим воїнам;
- на придбання спортивного інвентаря для ДЮСШ.
Депутатська фракція Всеукраїнського об'єднання „Батьківщина“ у
Пирятинській міській раді працює злагоджено та продуктивно. Нам не соромно
дивитися в очі виборцям, бо наші слова і обіцянки підкріплюються реальними
справами!
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