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У відповідності до чинного законодавства, як депутат Житомирської
міської ради, здійснюю виконання своїх повноважень з 2020 року за такими
напрямками:

▪

Робота в територіальній громаді, підтримка зв’язку з виборцями,
розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян.

▪

Участь у засіданнях Житомирської міської ради та засіданнях
депутатської комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної
власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій., до якої було
обрано, як депутата. Прийняв участь в 25 засіданнях комісії.

▪

Участь в роботі інших органів Житомирської міської ради,
робочих, експертних групах, інших органів до яких мене було обрано,
делеговано чи призначено розпорядчими документами.
Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного
реагування на потреби й проблеми мешканців територіальної громади
округу №3 м. Житомира, в 2021 році мною було проведено 34
індивідуальних та колективних зустрічей з мешканцями. Понад 40 скарг і
пропозицій були розглянуті і опрацьовані в межах повноважень депутата.
На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації,
їх скарг і пропозицій, було направлено 27 депутатських звернень,
адресованих до структурних підрозділів виконавчих органів Житомирської
міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій,
контролюючих органів.
Кошти передбачені бюджетом Житомирської міської територіальної
громади на забезпечення потреб виборчого округу, відповідно до Програми
соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік в розмірі 150 тисяч
гривень, спрямовувалися на виконання передвиборчої програм та доручень
виборців.
За рахунок коштів передбачених в бюджеті на забезпечення потреб
виборчого округу було надано матеріальних допомог на загальну суму 87 500
гривень. Як і в попередні роки, найчастіше виборці звертаються з проханням
допомогти придбати ліки або оплатити дороговартісне лікування.
В 2021 році продовжив працювати над обраними пріоритетними
галузями, а саме: освіта, житлово-комунальне господарство та
інфраструктура міста.

Василь Шевченко
депутат Житомирської міської ради
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Так в 2021 році, разом з колегами по округу, ініціював проект
реконструкції вул. Бульби-Боровця з облаштуванням тротуарів. На мій
погляд, це дуже важливий соціальний проект, який спрямований на безпеку
наших діток. На вказаній вулиці знаходиться 2 школи, в яких сумарно
навчається понад 4 тис. дітей. А до сьогоднішнього часу, тротуарів на вулиці
не було і діти до школи змушені були десятиліттями ходити по проїзній
частині, що вкрай небезпечно як для дітей так і для водіїв авто.
Окрім того, в ході спілкування з мешканцями, виявилося, що частина
дороги по вулиці Бульби-Боровця не обладнана ливневою каналізацією.
Тому вже в ході робіт була внесена пропозиція по зміні проекту і прийнято
рішення по облаштуванню ливневої каналізації на вказаному відрізку дороги.
Наразі проект по реконструкції вулиці Бульби-Боровця перебуває в
стадії реалізації.

Частина проекту реконструкції вул. Бульби-Боровця
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Хід робіт по реконструкції вул. Бульби-Боровця:
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В 2021 році намагаюся брати активну участь в облаштуванні благоустрою в
місті. Так навесні разом з активістами і мешканцями прилеглих територій
ініціював і взяв безпосередню участь в проекті, що має на меті облаштувати
сквер і спортивний майданчик по вул. Білоруській. В ході робіт, нами було
прибрано сміття і гілля на території майбутнього скверу, а також викорчувані
пні і розплановано місце під майбутній майданчик.
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Також, на прохання мешканців, мною було ініційовано облаштування
сміттєвого майданчику за адресою вул. Князів Острозьких 110.

Не забуваю також за освіту. Так, в 2021 році, на прохання батьків і
педагогічного колективу, виділив кошти на придбання телевізору для
ЗОШ 17. Як говорять педагоги, наявність телевізору дасть можливість більш
інформативно викладати деякі предмети для діток, оскільки через телевізор
транслюються різні інформаційні відео, тощо.

Василь Шевченко
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Окрім того, на прохання батьків, мною було надано 2000 гривень на
придбання розвивальних блоків Дьєнеша для групи «Капітошка» в ЖЦРД №5.
Вже традиційно, в 2021 році відвідав свято Покрови, яке проходило в
ЗОШ № 35. В цей день, вже багато років поспіль в даному закладі першачків
приймають в лави козачат. Свято проводиться в дусі патріотизму та
шанування українських традицій, що сприяє розвитку у діток любові і поваги
до України і свого народу. Під час заходу, від діток отримав багато
позитивних емоцій, а навзаєм подарував їм пам’ятні подарунки.

В 2021 році значна сума коштів мною була спрямована на підтримку
ОСББ та житлових будинків.
ОСББ "Князів Острозьких» (вул. Князів Острозьких буд. № 79) отримало
кошти на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту під’їздів
у розмірі 22 500 гривень.
Для ремонту козирків над входом у під’їзди будинку за адресою
вул. Бандери 18 ОСББ «Моя оселя 18» отримало матеріали на суму 6000
гривень.
Також, за мого сприяння, ОСББ «Грушевського 71/105», отримало кошти
в розмірі 49900 гривень на розробку проекту по капітальному ремонту даху.
Василь Шевченко
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Маю надію, о в найближчий час буде здійснено і сам ремонт в цьому
будинку.
Також, я ініціював проведення поточного ремонту асфальто-бетонного
покриття на прибудинковій території будинку по вул. Грушевського 71/105.
Повноваження мене, як депутата, не обмежуються лише розподілом
коштів, які виділені з бюджету на забезпечення діяльності на окрузі. Як
представник інтересів виборців, я переймаюся питаннями ефективного
використання бюджетних коштів, якісного виконання проектів, ініціюю зміни
для того, щоб життя в місті покращувалося.
В рамках роботи комісії здійснюю контроль за діяльністю виконавчого
комітету міської ради з питань планування бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю та залучення інвестицій; веду роботу щодо
виявлення господарських резервів, додаткових надходжень до бюджету
міста, посиленню режиму економії по використанню бюджетних коштів,
комунального майна та інших ресурсів, розробляю та надаю рекомендації з
цих питань для виконання виконавчими органами міської ради. Попередньо
розглядаю плани та проекти рішень, які пов’язані з розпорядженням майном
комунальної власності, що можуть впливати на формування бюджету міста.
Головне моє завдання на рік, як і в попередні роки, — робити все для
того, щоб завжди хотілося повертатися у наше місто, рідні домівки. А також
створювати умови, аби життя в Житомирі було комфортним та затишним, а
зміни були помітними та позитивними.
Далі буде…..

Василь Шевченко
депутат Житомирської міської ради

