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Безпартійний
Член фракції політичної партії «БПП – «Солідарність»
Заступник голови постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.
Взяв участь у 7 сесійних засіданнях з 8 проведених та у 22 засіданнях постійної депутатської
комісії з 23.
Протягом року здійснив прийом 53 жителів міста, за дорученнями яких підготував низку
депутатських звернень та запитів, більша частина з яких була реалізована.
Участь у вирішенні загальноміських питань:
Як і минулого року пріоритетами моєї роботи у раді були забезпечення комфортних та безпечних
умов проживання у місті, дотримання справедливості у розподілі бюджетних асигнувань для
проведення капітальних ремонтів комунальних установ та доріг Володимира-Волинського, зміцнення
матеріально-технічної бази медичних та освітніх установ, а також установ культури.
Завершено розробку «Методики визначення черговості ремонтну дорожнього покриття вулиць
міста Володимира-Волинського», рішення з її запровадження, як регуляторний акт, вже оприлюднене і
після громадських слухань буде винесене на розгляд грудневої (січневої) сесії Володимир-Волинської
міської ради. На моє глибоке переконання запровадження такої методики зніме щорічні питання
«…чому наступного року буде ремонтуватися саме ця вулиця?»
Вважав за обов’язкове реалізацію ініціатив з підтримки військових: облаштування територій
військових містечок, ремонт казарм, звернення до центральних органів влади з вимогою прискорення
будівництва житлового будинку для сімей військових.
Робота в окрузі:
За зверненнями:
 було завершено, відремонтовано та оновлено освітлення на усіх улицях обох округів;
 поновлено розмітку пішохідних переходів на вулицях Драгоманова та Устилузькій;
 завершено асфальтування вулиць Глінки та Ладомирської та заплановано на 2018 рік ремонт вулиць
Володимира Мономаха і Залізняка. Маємо надію, що й вулиця Устилузька буде відремонтована за
кошт державного бюджету;
 триває «боротьба» за збільшення кількості маршрутних транспортних засобів, що пов’язують
жителів округів з іншими частинами міста.
Традиційно під особливим контролем тримав стан матеріально-технічного забезпечення освітніх
закладів, послугами яких найбільше користуються жителі округу: дошкільного навчального закладу №1
«Дзвіночок» та загальноосвітньої школи №1.
Безумовно розумію, що попереду ще багато роботи, чимало із запланованого не вдалося
здійснити, або ж результат скоріше засмутив ніж порадував, але спільними зусиллями депутатів
фракції, виконавчого комітету, з допомогою простих громадян, жителів нашого «кутка», нам вдасться
зробити наше місто чистішим, затишним, квітучим, містом, у якому буде комфортно жити нам, нашим
дітям і нашим батькам.
З повагою Микола Савельєв.

