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 Свою роботу, як депутата Слов’янської міської ради,  з часу мого обрання 
продовжую організовувати і проводити у пріоритетних напрямах, що сприяють 
покращенню соціально-економічної сфери міста й округу. 
 Постійно спілкуюсь з виборцями, жителями округу, підтримую зв'язки з 
трудовими колективами, співпрацюю з органами самоорганізації населення 
(квартальними), аби завжди бути поінформованим про потреби і проблеми 
людей та вчасно на них реагувати. Протягом виконання депутатських 
повноважень намагаюсь активно сприяти вирішенню проблемних питань своїх 
виборців: благоустрою округу, соціальному захисту населення, інше.   
 Так, у листопаді 2015 року здійснено ремонт козирків під'їздів будинку 18 
А по вулиці Батюка м.Слов'янська (за рахунок власних коштів). Навесні 2016 
року встановлені пісочниці, металоконструкції для сушки білизни, 
відремонтовані і встановлені нові лавки на вулицях округу (за рахунок власних 
коштів). 
 Враховуючи звернення мешканців будинків 2, 2А, 2Б, 6, 10,12, 14, 16, 18, 
18А по вулиці Батюка та мешканців будинків по провулку Парковому 
м.Слов’янська, у квітні 2016 року подано депутатське звернення щодо 
проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття внутрішньо 
квартальних проїздів зазначених будинків, в результаті чого у вересні 2016 
року виконано роботи по поточному ремонту асфальтобетонного покриття 
внутрішньо квартальних проїздів будинків 6, 10, 14, 16, 18, 18А по вул. Батюка 
та у 2017 році  по вул. Паркова №№ 5,7,3 по вул. Батюка №№  2, 2А,12 пров. 
Парковий №№ 4,8,10. 
 Окрім цього, в результаті моїх усних депутатських звернень було 
здійснено поточний ремонт дорожнього покриття у 2018 році по вул. Батюка 
(до інтернату 1) та у 2019 році  поточний ремонт тротуару вул. Батюка (район 
ЦНІЛу). 
 Враховуючи звернення мешканців будинку 18 по вулиці Батюка 
м.Слов’янська, мною подано депутатське звернення щодо проведення 
капітального ремонту даху будинку 18 по вулиці Батюка м.Слов’янська, в 
результаті чого капітальний ремонт зазначеного даху виконано у 2016 році, 
також у 2016 році проведено ремонт покрівлі будинку по вул.Батюка, 2А та 
будинку по вул. Паркова, 3, у 2018 році проведено ремонт покрівлі по вул. 
Батюка, 6. У 2016 році встановлено лічильник теплової енергії у будинку по 
вул. Батюка, 18. 
У 2019 році здійснено ремонт мережі холодної води у будинках по вул. 
Батюка, 16, 2б, 14, 2, 2а.    
 На підставі звернення мешканців будинків 4, 6, 8, 10 по провулку 
Парковому та будинків 2, 2А, 2Б, 18А  по вулиці Батюка м.Слов’янська, у 
серпні 2016 року мною подано депутатське звернення щодо встановлення 
дитячих майданчиків у дворах зазначених будинків, в результаті чого у 2017 
році встановлено дитячі майданчики згідно звернення. 



 Під час особистих прийомів намагаюсь вирішити  звернення, що 
стосуються проблемних питань в галузі охорони здоров’я, соціальної сфери, 
житлово-комунального господарства. Проте, найбільше звернень надходять із 
проханням надати допомогу на лікування важкохворих, поліпшення соціально 
– побутових умов громадян. Серед заявників – учасники АТО, багатодітні сім’ї. 
Усі вони були розглянуті, зібрані необхідні документи й за змоги надана 
фінансова допомога за власні кошти, так, наприклад:   

- на протязі 2016 року неоднократно надано матеріальну допомогу на 
придбання лікарських препараторів для жителів м-на ЦНІЛ (за рахунок 
власних коштів); 

- щороку надається матеріальна допомога в реалізації міських заходів по 
святкуванню Дня перемоги та організації святкових обідів для ветеранів 
війни, а також матеріальна допомога в організації святкових обідів для 
ветеранів війни з дня визволення міста Слов’янська від фашистських 
загарбників (за рахунок власних коштів); 

- у серпні 2016 року надано матеріальну допомогу в організації і проведення 
міських заходів по святкуванню Дня міста (за рахунок власних коштів); 

- у 2016 році надані подарунки Слов’янській ЗОШ № 12 з нагоди свята 
Першого дзвоника та свята Останнього дзвоника (за рахунок власних 
коштів); 

- у серпні 2016 року надано матеріальну допомогу для реконструкції сцени 
(за рахунок власних коштів) 

- інше. 
    Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради, 
вважаю участь у пленарних засіданнях ради, так з 2015 року по 2019 рік було 
проведено 76 сесій ради (77 пленарних засідань) з них був присутній на 74. 
 Враховуючи, що у Слов’янській міській раді я працюю секретарем 
міської ради, згідно діючого законодавства України я не маю права бути 
членом постійних комісій ради, однак згідно своїх повноважень мною було 
здісненно організаційно-технічне та методичне забезпечення 285 засідань 
постійних комісій міської ради.  
 На постійному та особистому контролі тримаю рішення міської ради 
щодо депутатських запитів.   
 У 2020 році планую продовжити працювати над питаннями благоустрою 
округу та міста в цілому, над питаннями впровадження у раді електронного 
документообігу, наповнення інформаційної бази даних «Діловод», 
впровадження якої надає можливість звичайному користувачу мережі Інтернет 
в кілько кликів прослідити всі етапи розгляду проєктів рішень Слов’янської 
міської ради та прийняття рішення ради, а також планую продовжувати 
реалізовувати благодійні проекти. 
 Шановні земляки, працівники закладів та підприємств, громадські 
активісти, працівники засобів масової інформації, усі, хто прагне змін та 
готовий працювати задля нашого міста, - я відкритий до співпраці та завжди 
готовий до прямого діалогу з кожним! 
 У свою чергу, дякую всім виборцям, які підтримують мене.    


