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Олександра Васильовича Розумного 
з листопада 2020 року по листопад 2021 року

4. У тісній взаємодії з народними де
путатами України постійно піднімав питан
ня ؛ стосовно наболілої проблеми міста - 
будівництва об'їзної дороги у Миколаєві. 
З вересня 2021 року за програмою «Ве
лике будівництво» стартував капітальний 
ремонт об’їзної дороги у межах Вітовсько- 
го району, також розпочались підготовчі 
роботи на наступних десяти кілометрах до
роги та 8-кілометровій ділянці дороги 
0151124 Миколаїв - Станіслав - Херсон.

5. Виконуючи один з пунктів своєї пе
редвиборчої програми, а саме: налагод
ження життя в приватному секторі, спів
працюю з адміністрацією Корабельного ра
йону Миколаївської міської ради. У 2021 
році був зроблений капітальний ремонт до
роги за адресою: вул. Ушакова (мікро
район Балабанівка).

Не лише як депутат, а і як громадянин 
України, займаюсь волонтерською діяль
ністю, допомагаю військовослужбовцям, 
учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників 
АТО, дітям-сиротам. Співпрацюю та підтри
мую ініціативи громадських організацій؛ .ГО 
«Миколаївська обласна організація всеук
раїнської організації Союз осіб з інвалід
ністю України», Миколаївською обласною 
асоціацією ветеранів Афганістану та АТО, 
Миколаївським міським центром підтрим
ки внутрішньо переміщених осіб та вете
ранів АТО.

У своїй діяльності керуюсь принципами 
людяності, рівності, чесності та взаємопо
ваги. Вважаю, що вміння чути людей, ро
зуміти їхні проблеми, мати бажання та си
ли їм допомагати, - це головний пріорітет 
діяльності депутата.

Отже, підбиваючи підсумки звітньото 
періоду, хочу зазначити, що цей рік був 
складним та насиченим, але разом ми 
змогли зробити багато для міста та йо؛го 
мешканців. Залишилось ще безліч невирн 
шених питань та проблем, з якими я бу
ду працювати.

Кожної другої та четвертої середи мі-
сяця проводив прийоми громадян (окрім 
локдауну). На всі звернення реагував, до
помагав у вирішенні наболілих проблем та 
прохань, а саме:

1. За моєю ініціативою з бюджету Ми
колаївської обласної ради були виділені 
кошти у розмірі 100 000 (сто тисяч) гри
вень, які будуть використані для заміни 
вхідних дверей у ЗОШ № 43 до кінця 2021 
року.

2. Після звернення до мене як до де
путата Миколаївської міської ради жителів 
будинку, що розташований за адресою: 
вул. Глинки, 2, за моїм сприянням адмі
ністрацією Корабельного району Микола
ївської міської ради були виділені кошти 
для замовлення проектно-кошторисної до
кументації на виконання робіт за вказа
ною адресою. А саме: ремонт внутрішньо- 
квартального проїзду, тротуарів та облаш
тування паркувальних місць біля будинку.

3. Для «Миколаївського центру підтрим
ки внутрішньо переміщених осіб та вете
ранів АТО» були придбані необхідні дитя
чі меблі.

Обраний депутатом Миколаївської місь
кої ради VIII скликання від політичної пар
тії «Слуга Народу» за партійним списком 
у жовтні 2020 року. Під час виконання 
своїх депутатських повноважень керував
ся Конституцією України, Законами Укра
їни «Про місцеве самоврядування в Ук
раїні», «Про статус депутатів місцевих 
рад», «Про звернення громадян», Регла
ментом роботи Миколаївської• міської ра
ди та іншими нормативно-правовими ак
тами, що визначають діяльність депутатів 
та ради.

Рішенням першої сесії Миколаївської 
міської ради VIII скликання мене було 
призначено членом постійної комісії з пи
тань екологи, природокористування, про
сторового розвитку, містобудування, архі
тектури і будівництва, регулювання зе
мельних відносин. За цей рік комісією бу
ло розглянуто та прийнято тисячі питань 
людей, учасників АТО, які не розглядалися 
роками депутатами попередніх скликань! 
Також був членом тимчасової комісії з пи
тань реорганізації структури Миколаївської 
місцевої ради, тимчасової комісії з питань 
перевірки фінансово-господарської діяль
ності МКП «Миколаївводоканал», тимчасо
вої контрольної комісії для проведення пе
ревірки якості надання послуг з організа
ції харчування дітей у навчальних закла
дах міста, фінансово-господарської діяль
ності Комунального виробничого підпри
ємства по організації харчування у нав
чальних закладах за 2019 - 2021 роки.

Протягом звітного періоду відвідував всі 
сесії міської ради, окрім однієї, оскільки 
був у відпустці, засідання постійних та тим
часових комісій. Брав участь в обговорен
ні нагальних питань. При ухваленні рішень 
завжди враховував інтереси та думки ви
борців. Свою політичну діяльність вів, ке
руючись бажанням бути корисним меш
канцям міста та розвивати і робити Ми
колаїв комфортним для життя.
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