Звіт депутата 8-го скликання, Обухівської міської ради Київської області,
Смиковського Андрія Леонідовича. За період з листопада 2020 по листопад 2021
року.
З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності керуюсь Конституцією
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів
місцевих рад», «Про звернення громадян», Регламентом Обухівської міської ради та іншими
нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради.
Рішенням 1-ої сесії міської ради мене було призначено головою постійної комісії з питань
прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та заступником лічильної
комісії Обухівської міської ради
За звітній період проведено 17 сесій та проведено 18 засідань постійних комісій, з них
відсутній був на 1 за станом здоров’я. Проводив постійну роботу на окрузі та провів 6 прийомів
громадян. Нажаль ситуація з розповсюдженням короно вірусної інфекції не дала можливості
проводити їх за плановим графіком – кожен останній четвер місяця.
Було виписано 52 акти, з них 19 на матеріальну допомогу, 33 на підтвердження місця
проживання. Виписано 5 характеристик. Для покращення благоустрою на окрузі було
проведення кронування дерев, встановлення додаткових елементів на спортивний та дитячий
майданчик. Розроблено кошторисну документацію на облаштування автомобільної стоянки,
нащо вже закладені кошти у розмірі 600 000 грн. Й термін виконання за програмою
благоустрою встановлено на травень-червень 2022 року.
Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу з виборцями,
забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян, вивчення
причин, які породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади щодо
їх усунення. Хоча основу обов’язків депутатської діяльності складає участь у пленарних
засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії.
11 грудня мною була проведена зустріч-звіт з громадою, на окрузі. Найбільше було
запитань з приводу малої кількості паркомість, проте надіюся в наступному році вагомий крок
до подолання буде виконано. Наступним популярним питанням були програми
енергозбереження Обухівської міської ради. Було обрано групу активних громадян, які
зроблять запит серед мешканців - у яких програмах енергоефективності вони готові і хотіли б
прийняти участь.
Продовжую і надалі сумлінно працювати на користь громаді!
З повагою Смиковський А.Л.

