Звіт
депутата Смілянської міської ради
Нікітченко Ольги Петрівни
за 2017 рік
- обрана депутатом Смілянської міської ради 25 жовтня 2015 року
(вул.Т. Шевченка: 42, 44, 54, 59– 60, 71–75; вул.Мазура: 12–22; вул.Ржевська:
1-3);
- безпартійна, член фракції Смілянської міської організації «Блок
Петра Порошенка» «Солідарність»;
- працюю головою комісії у складі постійної комісії міської ради з
питань житлово - комунального господарства та комунальної власності.
Неодноразово обиралася депутатом Смілянської міської ради (5,6,7
скликання). Активно займаюся громадською діяльністю. Відстоювала
позицію разом з іншими депутатами програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста, розгляд та направлення коштів міського
бюджету на освітні заклади та медичні, житлово-комунального господарства.
Маю свою власну думку та позицію, котрі пов’язані з політичною ситуацією
в місті. Співпраця з виконавчим комітетом та депутатським корпусом дали
позитивний результат у вирішенні питань фінансування житловокомунальної галузі, медичної, освітньої, соціальної. Усі ці дії спрямовую в
першу чергу на підтримку молодіжного руху в Смілі, зайнятість
підростаючого покоління, розвиток культурного життя міста та збереження
багаторічних традицій, підтримка старого покоління.
На виконання статті 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих
рад" звітую про свою роботу перед виборцями.
Як і кожен свідомий громадянин, котрий прагне єдності і цілісності
України, підтримую бійців, що захищають кордони країни на Сході.
У своїй депутатській діяльності керуюсь Законами України,
Регламентом міської ради та іншими нормативними документами, що
визначають порядок діяльності депутатів та ради.
Найбільше уваги надаю вирішенню питань, що пов’язані з розвитком
міста, аналізую роботу та фінансовий стан комунальних підприємств міста.
Робота комунальних служб – це робота нашого міста. Приймала участь у
сприянні фінансування Програми підтримки будинків об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 2016-2020 роки.
Важливою складовою депутатської діяльності вважаю і роботу із
виборцями. Виконую свою передвиборчу програму. Переконана, основним
завданням депутата є забезпечення своєчасного та ефективного вирішення

звернень та скарг громадян, вивчення причин, які породжують ці скарги і
внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади з метою їх усунення.
Також від мого імені було направлені депутатські звернення в різні
установи та організації. Зокрема, піднімалися і такі питання, як:
- розчищення парку РПЗ;
- ремонту дороги вул. Мазура, облаштування засобів освітлення
пішохідних переходів вул. Мазура, дорожніх розміток та відповідних
дорожніх знаків;
- відновлення і проведення зовнішнього освітлення вулиць та
прибудинкових територій;
- сприяння і вирішення інших нагальних проблем мешканців не лише
округу, на якому обрана а й мешканців всього міста.
- сприяла встановленню безкоштовно лічильників тепла на житлові
будинку в кількості 14 шт.;
- сприяла виділенню коштів на капітальний ремонт покрівлі житловим
будинкам по вул. Мазура,12, вул. Мазура,20, Енергетична,19,
вул.Незлежності, 47, вул.Незалежності, 49.
- сприяла в центрі по вул. Незалежності 45,47 біля житлових будинків
проведення зовнішнього освітлення до сховища;
- сприяла відновленню пільгових перевезень для пенсіонерів та інших
категорій населення міста;
- грейдерування, засипка та ямковий ремонт доріг вулиць
мікрорайону;
- розчищення та вирізка аварійних дерев;
- організація та збір благодійної допомоги для передачі воїнам в зону
проведення антитерористичної операції на сході України;
- за сприянням Народного депутата України Рудика С.Я. по виділенню
коштів з державного бюджету, приймала безпосередню організаційну участь
та виконала роботи з проведення капітального ремонту по заміні віконних
блоків та дверей в наступних будинках: вул.Ржевська, 1; вул. Ржевська, 2;
вул. Ржевська,3; вул.Мазура, 12; вул.Мазура,18; вул.Мазура,20; вул.Мазура,
22; вул. Незалежності, 43, вул.Незалежності, 45; вул.Незалежності; 47,
вул.Незалежності, 49; вул.Незалежності, 55;
- за сприянням Народного депутата України Рудика С.Я. по виділенню
коштів з державного бюджету, приймала безпосередню організаційну участь
та виконала роботи з встановлення дитячих майданчиків на подвір'ях
наступних будинків: вул.Мазура,22; на розі вулиць І.Франка-Ржевська;
вул.Незалежності, 45; вул.Незалежності, 51;
- сприяла виділенню коштів на придбання та у встановленні спортивного
комплексу на подвір'ї будинку 12 по вулиці Мазура.

Постійною комісією з питань житлово-комунального господарства та
комунальної власності у 2017 році проведено 15 засідань, в яких брали участь
профільні заступники міського голови, керівники профільних управлінь та їх
фахівці, керівництво та представники комунальних підприємств,
представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Сміла з
метою вивчення ситуацій, надання своєчасної допомоги і вирішення
проблемних питань, які виникали. Активну й послідовну участь у роботі
засідань комісії брали представники громадськості.
За моєї ініціативи проводились наради, виїзні зустрічі, на яких
розглядались наступні питання:
- вивчення питання обліку теплової енергії для жителів
багатоквартирних будинків до початку опалювального сезону;
- реконструкція насосного обладнання на водопостачальному
підприємстві;
- шляхи впровадження Закону України «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання» стосовно облаштування
багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової
енергії та водопостачання.
Особлива увага приділялась резонансним питанням, пов’язаними із
ремонтом ліфтів в багатоквартирних житлових будинках.
Найбільш значущими для життєдіяльності міста є наступні рішення
міської ради погоджені Постійною комісією з питань житлово-комунального
господарства та комунального майна та підтримані міською радою:
«Про затвердження Програми утримання та розвитку зовнішнього
освітлення міста»;
«Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Сміла на 2017-2020 роки»;
«Про Затвердження Програми «По утриманню та ремонту
автомобільних доріг м. Сміла на 2017 рік»;
«Про затвердження Програми з утримання об’єктів благоустрою в м.
Сміла СКП «Комунальник» на 2017 рік»;
«Про затвердження Програми благоустрою м. Сміла на 2017 рік»;
Крім того, я, як депутат міської ради, маю чотирьох помічників, які
також всіляко приймають участь у вирішенні проблемних питань округу.
Так, помічником Матвєєнко Євгеном, надаються юридичні послуги в
приймальні депутата міської ради. Так постійно ведуться прийоми громадян
на мікрорайоні РПЗ по вул. Мазура, 20 кім 4, також, в зв’язку з професійною
діяльністю, особисто мною кожну 3-тю середу місяця, та юристом кожний
перший вівторок місяця ведуться прийоми громадян в Будинку побуту,
кімната 32, центр міста.

Громадська приймальня знаходиться за адресою: вул. Мазура,20 кім 4.
Депутатський прийом здійснюю щосереди з 15.00 до 18.00.

З повагою,
Депутат Смілянської міської ради

О.П.Нікітченко

