Звіт депутата Пирятинської міської ради восьмого скликання
Шикеринця Ігоря Станіславовича
Про депутатську діяльність у 2021 році
До виконання повноважень депутата Пирятинської міської ради приступив
25 серпня 2021 року . На даний час я є пенсіонером.
Я є головою депутатської фракції ПП “Довіра” у Пирятинській міській раді.
Будучи членом постійної депутатської комісії з питань містобудування,
будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та сфери
послуг, взяв активну участь в розгляді питань, які належать до компетенції цієї
комісії.
З 25 серпня 2021 р. відбулося 12 пленарних засідань ради, з яких у 11 я брав
особисту участь.
Затвердження бюджету громади та Плану соціально-економічного розвитку
на 2022 рік були мною підтримані.
За моєю участю на засіданнях комісії були розглянуті та затверджені
наступні програми:
 покращення матеріально-технічної бази КП «Каштан» на 2022 рік;
 розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській
територіальній громаді на 2022 рік;
 покращання благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на
2022 рік;
 охорони навколишнього природного середовища на території
Пирятинської територіальної громади на період 2021-2022 роки;
 розвитку та підтримки КП «Пирятин-агроліс» на 2022 рік;
 утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської
територіальної громади на 2022 рік;
 «Питна вода Пирятинської міської територіальної громади» на 2021-2022
роки.
За рахунок бюджету громади було профінансовано капітальні видатки:
 На реконструкцію світлофорного об’єкту на перехресті вулиць
Європейська–Соборна–Визволення (751426,49 грн.);
 На будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вулиць ВизволенняЦибаня–Аврущенка–Ярмаркова (729620,80 грн.);
 На реконструкцію з провадженням заходів по енергозбереженню в ДНЗ
«Берізка» (2299999 грн.);
 На будівництво пам’ятного знаку захисникам територіальної цілісності
України по вулиці Соборна в місті Пирятин (198957,46 грн.);
 На реконструкцію технічного поверху житлового будинку по вулиці
Європейській,155А (613663грн.);
 На придбання комплекту системи відеоспостереження (1890500 грн.);
 На капітальний ремонт педіатричного відділення КП «Пирятинська
лікарня Пирятинської міської ради» (952430,75 тис. грн.);
 На реалізацію Програми придбання обладнання вуличних дитячих та
спортивних майданчиків(3685263,20 грн.). Значну частину коштів на реалізацію
цієї програми залучено із обласного бюджету за сприяння депутата обласної ради
від ПП «Довіра» Близнюка І.Ф.

Беручи участь у засіданнях постійних комісій та сесій міської ради, стараюсь
працювати конструктивно і активно. Програми та проєкти рішень міської ради,
які направлені на вирішення проблемних та розвиткових напрямів, завжди
підтримую і доповнюю своїми пропозиціями.
На даний час активно проводжу зустрічі з мешканцями багатьох населених
пунктів міської територіальної громади щодо формування пропозицій по
вирішенню проблемних питань, які є в громадах для внесення їх на розгляд
постійних комісій міської ради або на розгляд постійних комісій Полтавської
обласної ради через депутатів обласної ради від ПП «Довіра».
Я, як голова фракції ПП «Довіра» у міській раді, організовую її роботу. Нами
сформовані відповідні принципи діяльності фракції: це активна участь у
засіданнях постійних комісій та сесій міської ради; конструктивний підхід при
голосуванні за рішення сесій міської ради та рекомендації постійних комісій.
Партія «Довіра» працює як єдиний механізм. Злагоджену роботу забезпечує
постійний діалог лідера партії «Довіра», народного депутата України Олега
Кулініча та представників команди на всіх рівнях - голів та депутатів громад,
депутатів фракції в обласній раді.

