
ЗВІТ
депутата Сєвєродонецької міської ради

Фурмана Юрія Анатолійовича
про здійснення депутатської діяльності

№ 
з/п

Напрям діяльності Результат діяльності

1
Діяльність  

у Сєвєродонецькій  
міській раді

У міській раді у складі депутатської фракції «Наш 
Край» було запропоновано проекти рішень 
стосовно наступних міських питань:

- виділення бюджетних коштів на ремонт 
багатоквартирних будинків ОСББ за 
міською програмою  розвитку ОСББ;

- забезпечення діяльності комунального 
підприємства «Сєвєродонецького 
тролейбусного управління»;

- організував контроль за ремонтом об’єктів 
благоустрою міста;

- інформування жителів через засоби масової 
інформації. 

2 Про роботу у виборчому 
окрузі

За поточний 2018 рік депутатської діяльності 
разом із виборцями було конкретизовано напрями 
роботи. Основними напрямами роботи визначено: 
1) захист прав співвласників багатоквартирних 
будинків;
2) забезпечення належного соціального захисту 
жителів міста;
3) благоустрій прибудинкових територій 
багатоквартирних будинків.
За вказаними напрями було проведено наступні 
заходи:

- зустрічі із виборцями у багатоквартирних 
будинках;

- зустрічі у депутатській приймальні.
Отримана інформація оброблена та викладена у  
депутатських зверненнях:

- у напрямі надання допомоги співвласникам 
будинків у ремонті їх будинків;

- у напрямі соціального захисту жителів. 
Робота із формування системи рішень міської ради 
за вказаними напрямами.    

3 Про прийняті радою та її 
органами  рішення

Робота з проектами рішень міської ради та її 
органів здійснювалася у складі депутатської 
фракції «Наш край».

4 Про особисту участь в 
обговоренні проектів рішень

Було прийнято участь в обговоренні проектів 
рішень з питань:

- благоустрою міста;
- земельних правовідносин;
- капітального ремонту житлових будинків.
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5 Про роботу із зверненнями 
громадян

За період діяльності прийнято 118 звернень 
громадян. Основними напрямами звернень стали 
наступні питання людської турботи:
1) обслуговування та ремонт багатоквартирних 
будинків – 9;
2) соціальний захист населення – 43;
3) забезпечення транспортної доступності 
інвалідів – 2;
4) незадовільне надання комунальних послуг – 11;
5) надання житлових субсидій – 5.
За прийнятими зверненнями передвиборча 
програма корегується з метою її виконання.

6 Участь в організації 
виконання рішень

Навесні цього року організовано санітарне 
очищення прибудинкових територій міста.

7 Організовано консультацію 
громадян з правових питань

На громадській приймальні (вул. Гагаріна, 104) 
кожну суботу тижня проводяться консультації з 
правових питань. У 2018 році проведено 42 
прийому. Прийнято у середньому 420 громадян. 

Депутат Сєвєродонецької міської ради             Ю.А. Фурман


