
ЗВІТ ПРО РОБОТУ, ПРОВЕДЕНУ ВПРОДОВЖ 2018 РОКУ,
ДЕПУТАТА ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

САВЕЛЬЄВА МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА, 
ОБРАНОГО ВІД ОДНОМАНДАТНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ №2

(Вулиці: Білобережна, Володимира Мономаха, Володимирська, Коцюбинського, Лугова, Набережна, Старокатедральна, Тіниста, 
Устилузька: 3-97 та 44-100, Ю. Бунди, Залізняка, Костюшка, Крип’якевича. Провулки: М. Ваврисевича, Полтавський) 

(виборчий округ №3, вулиці: Глинки, М. Глущенка, Б. Грінченка,  Дорошенка, Драгоманова, Козацької, 
Лодомирської,  Лук’яна Кобилиці, Некрасова, О. Довбуша, Пушкіна)

Савельєв Микола Григорович
Народився 18 серпня 1971 року
Місце роботи: директор вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний 

коледж ім. А.Ю.Кримського»
Телефон: 033-4235555
Електронна адреса: vvsng@i.ua
Безпартійний
Член фракції політичної партії «БПП – «Солідарність»
Заступник голови постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.
Взяв участь у 6 сесійних засіданнях з 7 проведених та у 25 засіданнях постійної депутатської комісії з 30.
Впродовж 2018 року здійснив прийом 48 жителів міста, за дорученнями яких підготував низку 

депутатських звернень та запитів, більшість яких була реалізована.
Участь у вирішенні загальноміських питань:
Переконаний, що головним завданням депутата є забезпечення комфортних та безпечних умов 

проживання у місті, дотримання справедливості у розподілі фінансів для проведення капітальних ремонтів 
комунальних установ та доріг Володимира-Волинського, зміцнення матеріально-технічної бази медичних та 
освітніх установ, а також установ культури.

Міською радою затверджено «Методику визначення черговості ремонтну дорожнього покриття вулиць 
міста Володимира-Волинського». Переконаний, що її запровадження з 2019 року, зніме будь-яку соціальну напругу 
в час визначення вулиць, які ремонтуються. Запровадження у зазначену Методику норми дольової участі 
жителів міста – посилить відповідальність кожного за збереження відремонтованого покриття.

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. Окремо зазначу підтримку міського відділку поліції.

Робота в окрузі:
За зверненнями:

ремонтувалося і проводилася заміна ламп вуличного освітлення на енергозберігаючі, вздовж більшості вулиць 
обох округів; 

поновлено розмітку пішохідних переходів на вулицях Драгоманова та Устилузькій;
проведено асфальтування вулиці Залізняка, поточний ремонт вулиці Довбуша. Очікуємо, що 2019 року вулиця 

Устилузька буде відремонтована за кошт державного бюджету;
незабаром на розі вулиць Устилузької і Федорівської з’явиться дитячий ігровий майданчик, а жителі вулиці 

Драгоманова, та усі бажаючі, зможуть займатися на тренажерному майданчику, що буде встановлено на 
території педагогічного коледжу;

вдалося частково збільшити кількість маршрутних автобусів, що дозволяють жителям округів дістатися до 
інших частин міста.

Вважав за свій обов’язок тримати на контролі стан матеріально-технічного забезпечення освітніх 
закладів, розташованих в окрузі: ДНЗ №1 «Дзвіночок» та ЗОШ №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 округу, нам вдасться зробити наше місто комфортним для нашого 
життя, життя наших дітей і батьків.

З повагою Микола Савельєв.
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