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Звіт по депутатській діяльності в 2017 році
депутата Міської ради міста Кропивницький

Смірнова Володимира Олександровича
м. Кропивницький,

27 округ

(мікрорайон Авіамістечко, вулиці: Миколи Левитського,
Ігіта Гаспаряна, Степанова, Володимирська, Олени
Журливої, Василя Нікітіна)
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/Робота на округу, та з виборцями:
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 За ініціативи громадян та депутатськими зверненнями,
виконано, або в процесі виконання наступні роботи:

Зустрічей з
громадянами

Добровольського, 18 –
частковий ремонт покрівлі
будинку

ЧЕКАЮ ВАС ТУТ

7

Вулиця Ігіта Гаспаряна –
включено в програму
встановлення освітлення
вулиці, але не виконано

Короленко 38 – заміна
водопровідного вводу.
Ремонт прибудинкової –
включено в програму, але
не виконано
електромереж,

Встановлено дитячий
ігровий майданчик в Парку
Авіаторів

Адреса громадської приймальні:
вул. Добровольського, 22.
Будинок Дитячої Творчості
Кожної 2-ї та 4-ї п’ятниці місяця, з 9 до 11
телефон: +380 6 88 5 99 0 77 кожного дня з 9 до 19
електропошта: smirnov.kr.ua@gmail.com - завжди

Шановні виборці, дорогі друзі!
Вже другий рік, як ви довірили мені бути вашим представником у міській раді.
Хотілося би, звітувати вам про більші досягнення, та кращі успіхи, але – є те що є. Принаймні – я
розкажу вам все відверто. Отже:
З позитивного:

Я все ще залишаюсь лише вашим представником у міській раді. Це значить, що в своїй депутатській
діяльності я жодного разу не приймав рішень та не здійснив будь яких дій в інтересах якихось
окремих людей, бізнес груп та підприємств. Завжди керувався виключно інтересами громади міста і
суспільства.

На перший погляд, може здатись що в цьому немає ніякого досягнення, що це пусті слова і в цьому
для вас жодної користі. Але як виявилось (насправді було відомо і раніше) – всередині самої ради
потрібні більше не представники громади, а «правильні депутати які приймають правильні рішення»
більшість з яких спрямовані в інтересах окремих осіб, підприємств та бізнес груп.

В моїй передвиборчій програмі, програмі Об’єднання САМОПОМІЧ - було зазначено що ми будемо
спрямовувати зусилля на прозорість, відкритість та підзвітність органів місцевого самоврядування,
особливо в напрямку витрачання бюджетних коштів, розподілу земельних ресурсів та інших ресурсів
територіальної громади.

І протягом звітного року я цілеспрямовано працював в цьому напрямку. І хоча, поки що ми не досягли
необхідного результату, спинятись в цій справі не збираюсь. Так, особисто мною, та за підтримки
частини депутатів розроблено та винесено на розгляд КМР проекти рішень:
o Про закупівлі в системі прозоро https://goo.gl/XJLzoZ
Прийняття якого забезпечило би більш прозоре використання бюджетних
коштів та зменшило би корупційні ризики при здійсненні закупівель. Проте – не
набрало необхідної підтримки в сесійній залі.
o

Про окремий порядок розгляду земельних питань https://goo.gl/FRdG2t
Прийняття якого – забезпечило би значно прозоріший процес відведення земельних ділянок
у власність, та дало змогу бачити деталі рішень по земельним ділянкам не тільки на
земельній комісії, і в такий спосіб було би знято більшість спірних земельних питань. На
момент складання звіту – проект рішення двічі знімали з розгляду на сесії міської ради.



Також, постійно в роботі та під час сесійних засідань піднімалось питання про рівномірний розвиток
мікрорайонів, відповідне рівномірне фінансування, призначення на керівні посади виконавчих органів
та комунальних підприємств – за відкритими професійними конкурсами. Це необхідно для того, аби
припинити ганебну практику «торгівлі посадами», та ручного розподілення фінансування.

Цю діяльність в міській раді, буду продовжувати, адже тільки в таких змінах є перспектива для міста.

Поточна діяльність депутата на округу - на кшталт організації прибирання снігу, вивозу листя та
сміття, пісок для дітей, ліквідація стихійних звалищ сміття, реагування на пориви мереж, провали
доріг і таке інше – проводилась послідовно і постійно, думаю немає необхідності перелічувати в
цьому звіті всі маленькі і дрібні справи, це все відбувалось у вас на очах.

Також, із реально досягнутого – можу додати встановлення дитячого майданчика в Парку Авіаторів,
який став улюбленим місцем для дітей та мешканців мікрорайону.

Загалом, по напрямку ЖКГ було спрямовано 15 звернень, та було надано перелік із 65 об’єктів
пропозицій до цільових програм в сфері покращення сфери ЖКГ мікрорайону. Стосувалось –
ремонтів прибудинкових територій, ремонтів дахів, ремонтів системи відведення дощової води з даху,
ремонтів під’їздів, обрізки дерев, ремонту дороги, встановлення дорожніх знаків по вул. Авіаційній,
освітлення вулиць округу, наведення ладу на занедбаних територіях тощо.
І в цьому місці, доводиться закінчити з позитивом, та перейти до проблематики:

Імовірно, внаслідок моєї жорсткої позиції по питанням підзвітності і прозорості, з метою тиску та
шантажу – більшість звернень, і навіть ті об’єкти що були включені до програм – не були
профінансовані і виконані.

Кожного разу, на мої запитання - профільні керівники звітували, що немає коштів на виконання робіт.
Хоча, в той же час, на інших мікрорайонах фінансування робіт відбувалось в повній мірі.

В такий спосіб, «керівники міста» вирішили покарати мешканців нашого округу, за те що обрали
такого незручного депутата. І це є ганьба і безглуздя.

Отже, наступний крок – це домогтися виконання доручень виборців, шляхом запровадження
відповідної програми, яка вже розроблена та винесена на розгляд міської ради.
Тож, тримаймося. І продовжуємо змінювати цю заскорузлу систему.
З вірою в Україну та з повагою до Вас – ваш депутат Володимир Смірнов.

ЗАПРОШУЮ!!!
НА ЗВІТНУ ЗУСТРІЧ,

ВСІХ МЕШКАНЦІВ НОВОМИКОЛАЇВКИ ТА АВІАМІСТЕЧКА

що відбудеться в суботу,

9 грудня, о 10:00

В АКТОВОМУ ЗАЛІ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ, Добровольського, 22

