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.
Згідно зі ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

депутат зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями
свого округу про діяльність у раді (ст. 18 та 19 вказаного вище закону) та про
роботу в окрузі (ст. 10 та 11).

 Моя діяльність, як депутата Березанської міської ради, спрямована на
захист інтересів громади, виконання доручень виборців у межах моїх
депутатських повноважень, наданих мені чинним законодавством України.

 До складу Березанської міської ради 8-го скликання я був обраний
депутатом від політичної партії «УДАР» Віталія Кличка в листопаді 2020
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 роботи Березанської міської ради та
іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів
та ради. Рішенням 1-ої сесії  Березанської міської ради 8-го скликання мене
було обрано головою постійної комісії  з питань освіти, культури, молоді та
спорту, медицини, туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам
АТО.

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради,
вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній
комісії, а тому на особистому та постійному контролі тримаю рішення
міської ради з питань, що належать до повноважень комісії. Так, під час
виконання депутатських обов’язків мною відвідано 25 пленарних засідань з
31 проведених. Активно виступав на пленарних засіданнях, вносив
пропозиції до їх рішень та порядку денного, обговорював та відстоював
позиції громади з тих чи інших питань.

Мої виступи стосувалися дотримання законності та регламенту ради,
морально-етичних та процедурних питань, а також прийняття різноманітних
програм, презентацію власних проектів, розподілу бюджетних коштів та ін.

Безпосередньо ретельно вивчав усі питання та приймав активну участь в
обговоренні питань, які виносились на розгляд сесій.

 Слід сказати, що наша «гуманітарна» комісія працювала плідно,
свідченням чого є проведення всіх запланованих засідань, наявність
протоколів цих засідань, виважені рішення та пропозиції.



Додатково брав активну участь у роботі засідань інших постійних
комісій.

1. Проведено  36  особистих прийомів громадян.  Надана відповідна
фахова допомога в залежності від індивідуального звернення,  допомога в
зборі та оформленні відповідних документів.

2. Надана матеріальна допомога на лікування учаснику бойових дій;
3. 30  квітня   2021  року по вулиці Перепелиці с.  Лехнівка

впорядковано територію церкви від зрізаних аварійних дерев: розпилювання,
перевезення та рубання дров.



4. Організовував молодь під час проведення весняного
двомісячника з благоустрою.  За власні кошти відремонтовано та
пофарбовано дитячо-спортивний майданчик в центрі села Лехнівка  (бульвар
Центральний 14 А).

5. Приймав участь в прибиранні парку біля житлового масиву
«Світанок» м. Березань.

6. Впорядковано територію  «Шовковичок»  при в’їзді в село
Лехнівка.



7. Облаштовано волейбольний майданчик з лавками для сидіння на
території Лехнівської філії Березанського НВК.



8. Започатковано рубрику з історичного краєзнавства,  а саме
дослідницька робота над минулим Березанщини та Баришівщини.  Всі
матеріали безоплатно публікуються на особистій сторінці в Facebook.

9. Разом з ініціативною групою знайдено та впорядковано могили
родини Канських,  які були місцевими меценатами та виробниками
крафтового пива в кінці ХІХ на початку ХХ ст..



10. Підтримую дитячий футболу на селі. Участь дитячої команди від
села Лехнівка в турнірі пам’яті Віктора Михайловича Насташевського
(червень 2021 р.) та інших спортивних заходах.

11. Впорядкували та встановили власними коштами паркан та
прилеглу територію криниці неподалік с.  Садове у торф’яній заплаві річки
Недра, яка відома з 1802 року.



12. На території ДНЗ  «Вишенька»  демонтовані,  а потім встановлені
бордюри,  які є елементами пішохідних проходів до двох дитячих груп.
Сподіваюсь,  що в  2022 році будуть передбачені кошти з місцевого бюджету
на ремонт асфальтного по покриття.



13. Автор реалізованого проекту «Вчись, тренуйся, розвивайся разом
з нами!», завдяки якому відремонтували частину комунального приміщення в



селі Лехнівка,  придбали спортивний інвентар та облаштувати спортивний
зал.

14. Автор проекту  «Фітнес для мам в Березанській ОТГ»,  який
фінансується Британською Радою в Україні.

15. Автор реалізованого проекту  «Пакет солідарності громад для
подолання пандемії коронавірусу»  (KСS),  який фінансується німецьким
фондом  «ENGAGEMENT  GLOBAl».  Було придбано  22  кисневих
концентратора,  дезінфікуючі розчини та засоби індивідуального захисту для
працівників опорного  «ковідного»  медичного закладу  (смт.  Баришівка)  в
якому лікуються від  COVID-19  жителі м.  Березань та довколишніх сіл.
Загальна сума гранду 37 453 євро.



16. Направлено дев’ять депутатських звернень та три   депутатських
запита до Березанської міської ради.  На жаль,  питання порушенні в даних
зверненнях та запитах були відхилені, а саме:

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації,  експертизи
для проведення капітального   ремонту   медичної амбулаторії загальної
практики і сімейної медицини в с. Садове, вулиця Першотравнева, 4 а.



2. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи
для   проведення капітального ремонту Садової ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі
Садове, вул. Гагаріна, 2.

3. Будівництво громадських вбиралень стаціонарного типу в м.
Березань по вулиці Героїв Небесної сотні та  вулиці Шевченків Шлях.

4. Будівництво тротуару в ДНЗ  комбінованого типу «Вишенька» в
селі Лехнівка, вул. Донецька, 6.

5. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи
для   проведення капітального будівництва харчоблоку в Яблунівській ЗОШ
І-ІІІ ступенів в селі Яблуневе, вул. Шевченка, 1/3.

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по
об’єкту «Будівництво основної свердловини в селі Лехнівка Броварського
району Київської області».

7. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи для
проведення комплексної термодернізації та заміна даху будівлі ДНЗ
комбінованого типу  «Вишенька» в селі Лехнівка, вул. Донецька, 6.

8. Модернізація внутрішньої системи опалення та заміна зовнішніх
дверей в ФАП села Ярешки, вул. Дружби, 12.

9. Модернізація внутрішніх інженерних мереж системи опалення
Недрянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Березанської міської
ради  в селі Недра, вул. Шевченка, 12 а.

10. Розробка та затвердження Програми «Створення добровільних
пожежних дружин (команд) на території Березанської громади на 2021-2025
роки».

Ситуація склалася таким чином, що більшість депутатського корпусу є
прогнозованим в прийнятті сесійних рішень, які в значній кількості своїй не
йдуть на користь громаді.

Частина депутатів уже мають досвід роботи в попередніх скликаннях,
але мені ще не вдалося згуртувати весь депутатський корпус навколо
вирішення питань, що йдуть на користь громаді. Питання на позачергових
сесіях виносяться не завжди підготовленими, та законодавчо
обґрунтованими, в роботі ради відсутня системність, що призводить до
великої кількості питань в ході сесії до доповідачів.

Ефективно працювати в таких умовах надзвичайно складно. Щоразу
доводиться вирішувати дилему, що краще для громади: приймати рішення
«наосліп», в тому вигляді, в якому їх пропонує «мерська команда», наперед
знаючи чи здогадуючись про порушення, чи розбиратися, вказувати на
недоліки й не голосувати за рішення до того часу, поки вони не будуть
приведені у відповідність до чинного законодавства. Проте постійно



виправляти помилки працівників виконавчих органів, які отримують за свою
роботу заробітну плату‒ це не є правильно. Крім того, в цьому випадку легко
отримати ярлик саботажника та буквоїда.
Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу з
виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на тій чи
іншій роботі, належності до тої чи іншої партії, або об’єднання, забезпечення
своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян,
вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до
відповідних органів влади щодо їх усунення.

Намагаюсь весь час працювати так, щоб виправдати вашу довіру, а
головне, дійсно змінювати на краще життя  нашої громади.
Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність усім землякам 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 сесійної зали, адже без підтримки і розуміння не
можливо продуктивно працювати.

Окрема подяка для депутатів та людей, які мене критикують, особливо
якщо це конструктивна критика. Завдяки Вам, працюю над собою, в
дискусіях намагаюся знаходити компроміси, схвально приймаю всі відгуки,
адже немає нічого досконалого.

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 часу, неабияких зусиль, часто – нервів.
 Але, стверджую, вона не марна – платою є вдячна усмішка молоді, чи

радісні оченята малечі, зворушливе «дякую» пенсіонера, довіра людей, які
хочуть змін на краще сьогодні, а не обіцянок на завтра.

Депутат Березанської міської ради                       Володимир Гуменюк


