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     Я, депутат закріплений за першим округом, до якого відносяться вулиці: 

Козацька, Гетьманська, Стаднянська, Міжболотна, Зуєнка, Мініна, Міщенка, Рубана та  

провулки: Гетьманський і Сотенний. 

     Та будучи депутатом уже четверте скликання поспіль, намагаюся почути кожного  і допомогти 

всім, хто звертається, незалежно від місця проживання мешканця.  

     Працюю з повною віддачею, щоб виправдати Вашу довіру, а головне, дійсно 

змінювати на краще життя кожного окремого мешканця та громади нашого міста вцілому. 

     

Діяльність у раді. 

 

 
     Протягом року плідно працював на пленарних засіданнях сесій міської ради, вносив пропозиції до 

порядку денного, приймав активну участь в обговореннях проектів рішень 

та відстоював позиції громади в усих важливих питаннях. 



     Мої виступи стосувалися дотримання законності та регламенту ради, процедурних питань, а 

також прийняття різноманітних програм, розподілу бюджетних коштів, вивчення та усунення 

причин, які породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади щодо їх 

усунення.  

     Брав участь у всіх засіданнях постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської 

етики, забезпечення діяльності депутатів.  

     Додатково, за можливості,  беру активну участь у роботі засідань інших постійних комісій міської 

ради. 

     Багато чого вдалося за цей рік зробити, але є декілька  важливих питань, з якими до мене та 

міського голови звернулися мешканці мого першого округу, у вирішенні яких міський голова вперто 

не хоче сприяти. А саме: 

- організація перевезень школярів «шкільним автобусом»; 

- пільгові перевезення деяких категорій мешканців. Ці питання  залишаються «відкритими» і на 

сьогоднішній день. 

      Також, до прийняття бюджету на 2019 рік вніс пропозицію про запровадження безкоштовної 

діагностики (КТ та МРТ) для мешканців міста на 2019 рік. І мені дуже прикро, що більшість моїх 

колег-депутатів не підтримала  мій проект. 

 

Робота на окрузі. 

      Я впевнений, що найважливішим у роботі депутата є його бажання зустрічатися з виборцями, 

інформувати їх про роботу ради та її органів, свою особисту роботу, уважно вислуховувати людей та 

сумлінно виконувати доручення виборців, підтримуючи постійний зв’язок з ними. 

      За звітний період  я отримував багато усних та письмових звернень, що стосуються всіх сфер 

життєдіяльності людей.  Найчастіше порушені питання стосувалися соціального захисту, житлово-

комунального господарства, землевпорядної сфери. 

     Враховуючи численні звернення громадян, мною надіслано депутатські запити, депутатські 

звернення до міського голови, в комунальні заклади міста, у відповідні  профільні комісії. Зроблені 

заяви та подано проекти рішень на сесії міської ради для вирішення органом місцевого 

самоврядування, відповідними службами та закладами  піднятих мешканцями  питань. 

      Та є й позитивні зрушення в цьогорічній роботі: 

- на умовах спів фінансування було заасфальтовано частину вулиці Стаднянської; 

- на дитячо-спортивному майданчику «Лісова казка» нарешті буде сцена, урочисте відкриття 

якої плануємо вже навесні; 

- навесні мешканці висадили навколо «Лісової казки» саджанці дерев та кущів, наданих КП 

«Спецкомунтранс». 

    Також протягом року, за моєї підтримки та активної участі,  проводились навчальні та 

розважальні заходи для мешканців мікрорайону. Це і велопробіг на честь нашого славетного 

земляка Леоніда Васильовича Губерського, і кулінарний конкурс «Стаднянський вареник» і 

«ЕКО – урок» для батьків та їх дітей та ще багато всього цікавого. І ще багато ідей та планів вже 

на цей рік.  

 



 

 
 

      Минув ще один непростий для українців  рік. Він був сповнений напруженої 

праці, звершень, пошуку правильних рішень та результатів. Не все зроблено із запланованого, 

але докладаю максимум зусиль аби депутатське слово не розходилось з ділом. 

      Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність усім Вам за допомогу й 

підтримку в моїй депутатській роботі, за сумлінну працю і віру в мене. 

      Хочу подякувати однодумцям - колегам депутатам за підтримку в сесійній залі та поза 

нею, адже без підтримки і розуміння не можливо продуктивно працювати. 

          На закінчення, хочу сказати, що завжди відкритий до співпраці з громадою. Мої двері 

для Вас завжди відчинені, номер мого телефону не є для Вас таємним, тому для 

вирішення важливих питань не потрібно чекати днів прийому, в будь-який час я 

готовий до діалогу з Вами. 

      Те, що я роблю, як депутат міської ради, – це громадська діяльність.  Робота, яка вимагає  

багато часу, зусиль та нервів. 

Але,впевнено можу сказати, що вона не марна – платою є вдячність молодої родини , 

посмішки та радісні оченята малечі, зворушливе «спасибі» пенсіонера, довіра людей і 

рідне місто, яке змінюється на краще спільними зусиллями нас з вами! 

 

          З повагою,  

                                                                                                             А. Вороновський 



 

 


