Звіт про виконання депутатських повноважень
депутата Сумської міської ради VII скликання
ГАЛИЦЬКОГО МАКСИМА ОЛЕГОВИЧА
депутатська фракція ВО «Свобода»
Виборчий округ № 21:
вул. Бєлінського, вул. Вільний Лужок, вул. Воскресенська, вул. Героїв Сумщини, вул. Козацький вал,
вул. Кооперативна, вул. Левітана, вул. Нижньособорна, вул. Рилєєва, вул. Соборна, пл. Покровська: 8,
10; пров. Пляжний, пров. Терезова, пров.1-й Продольний, пров.2-й Продольний, пров.9-го Травня,
майдан Незалежності; вул. Академічна, вул. Гагаріна, вул. Герасима Кондратьєва: 4–32 к.1;
вул. Кузнечна: 1–54, 56, 58; вул. Перекопська, вул. Першотравнева: 10; вул. Петропавлівська: 47–68;
вул. Покровська, пл. Покровська: 9–9 к.А, 15; пров. Перекопський, пров. Садовий, пров. Стадіонний;
вул. Олександра Аніщенка; пров.1-й Перекопський, пров.2-й Перекопський, проїзд Кузнечний;
вул. Петропавлівська: 72–81 к.Б; вул. Шишкарівська: 1–15; сектор медичного забезпечення Головного
управління УМВС України в Сумській області.

Місце роботи:
Начальник відділу з питань дизайну міського середовища
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
Громадська приймальня:
вул. Набережна р. Стрілки, 22; «Універмаг Міолан», IV поверх
Особистий прийом громадян:
вул. Воскресенська, 8а,
перша п’ятниця місяця з 13:00 до 17:00 (за попереднім записом)
maks_lviv@live.com, +380 67 960 044 7
Будучи наймолодшим депутатом Сумської міської ради VII скликання,
власний ентузіазм, досвід керування та всю свою енергію спрямував на
вирішення проблем міста в цілому та довіреного мені округу зокрема.
З 26 листопада 2015 року по 31 грудня 2016 року, як депутат Сумської
міської ради взяв участь у 22 пленарних засіданнях сесії Сумської міської ради,
виніс 19 депутатських запитів, які були підтримані депутатським корпусом
Сумської міської ради. Також, мною було спрямовано 21 депутатське звернення.
Як голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування,
регулювання земельних відносин, природокористування та екології організував
роботу та провів 53 засідання комісії, на яких було розглянуто 1290 питання,
відповідно до порядків денних.
З метою належного вшанування учасників російсько-української війни
комісія першочергово розглядає питання, що стосуються відведення та передачі
земельних ділянок у власність учасникам АТО та сім’ям загиблих Героїв РУВ.
Зокрема, за період з 05.05.2016 по 23.12.2016 на засіданнях постійної
депутатської комісії було розглянуто 253 звернення з питань виділення
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та
гаражного будівництва.

Станом на 01.01.2017 року рішеннями Сумської міської ради було надано
131 дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО, бойових дій, членам сімей загиблих учасників АТО.
Також рішеннями Сумської міської ради було затверджено проекти із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок і надано у власність 44
земельні ділянки учасникам АТО і 25 ділянок членам сімей загиблих. Також були
підтримані та прийняті Програма «Соціальна підтримка учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки та Програма
забезпечення житлом учасників антитерористичної операції на 2016-2021 роки.
Загалом же, під моїм керівництвом, комісією було ініційовано до розгляду
745 проектів рішень, значна кількість з яких була спрямована на забезпечення
дохідної частини міського бюджету, а також вирішення питань пов’язаних з
підприємницькою діяльністю фізичних та юридичних осіб міста у сфері
земельних відносин.
Особисто, як депутат Сумської міської ради, вніс 7 пропозицій до
існуючих проектів рішень та ініціював до розгляду декілька проектів рішень,
серед яких зокрема:
- Про внесення змін до Регламенту роботи Сумської міської ради VII
скликання, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 26
листопада 2015 року № 1-МР (цим рішенням було введено норму щодо
обов’язковості використання державної української мови при виступах
на сесії, а в разі незнання – забезпечення перекладу);
- Про розроблення містобудівної документації «Детальний план
мікрорайону
(реконструкція)
між
вулицями
Івана
Сірка,
Інтернаціоналістів і проспектом Михайла Лушпи у м. Суми»;
- Про розроблення містобудівної документації «Детальний план
мікрорайону (реконструкція) між вулицями Прокоф’єва, 2-а Харківська
і Фабрична у м. Суми»;
- Про заборону розміщення на території міста Суми інформаційних
сюжетів щодо пасажирських перевезень до тимчасово окупованих
територій, населених пунктів Російської Федерації та відпочинку в
Криму (цим рішенням було фактично звільнено Суми від
реклами/кремлівської пропаганди поїздок до країни-агресора з
використанням російської символіки).
Усі зазначені проекти рішень були підтримані більшістю депутатського
корпусу Сумської міської ради та втілені у життя.
Приймаю активну участь у роботі тимчасової контрольної комісії з питань
діяльності щодо розміщення зовнішньої реклами в місті Суми. Зокрема, при
роботі цієї комісії з метою формування єдиної міської політики у сфері
зовнішньої реклами та налагодження взаємодії органів місцевого
самоврядування та операторів рекламного ринку у напрямі підвищення
ефективності використання території міста Суми, в якому зовнішня реклама як

складова частина системи візуальних комунікацій та навколишнє середовище
між собою гармонійно поєднані, Виконавчому комітету Сумської міської ради
було запропоновано ввести тимчасовий мораторій на видачу нових та
подовження існуючих дозволів на розміщення зовнішньої реклами до створення
Комплексної схеми розміщення рекламних засобів із зонуванням території міста
Суми.
У депутатських запитах були ініційовані питання щодо результативності
відряджень посадових осіб Сумської міської ради, обстеження стану будівлі
«Реального училища» Сумської загальноосвітньої школи № 4, обладнання
зливової каналізації на вулицях міста, законності розміщення зовнішньої
реклами та вивісок на фасадах, причин відсутності комунальних замовлень на
виконання робіт в КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР, бездіяльності
керівництва ПАТ «Сумигаз», порушення прав на спокій та тишу, руйнації
дорожнього покриття та плитки, відсутності освітлення на вулицях міста,
ремонту ліфтів, законності діяльності залів гральних автоматів, аварійного стану
підземного переходу на перехресті вулиць Харківської та Героїв Сумщини.
Також серед озвучених депутатських запитів було ініційовано питання
щодо доповнення до титульних списків на 2016 рік та включення капітального
ремонту покрівлі дахів по вул. Петропавлівській, Перекопській, Покровській
Соборній, Олександра Аніщенка та капітальний ремонт труб у підвалі по вулиці
Герасима Кондратьєва та Петропавліській, а також ремонт дороги по вул.
Кузнечній, Олександра Аніщенка та Театральній площі.
Протягом 2016 року регулярно проводилися зустрічі з громадянами із
проблемних питань для вирішення яких спрямовувалися депутатські звернення
та запити, а також особисті виїзди на місця. На підставі цього було розв’язано
значну кількість проблемних питань, такі як капітальний ремонт покрівлі дахів,
системи опалення та водопостачання, зливової каналізації, водостоків та
відмосток, ремонт прибудинкових доріг та тротуарів, заміна ліхтарів.
Окрім того, вдягаючи краватки в сесійній залі, разом з командою
ВО «Свобода» не полишаємо й активної громадської суспільно-політичної
позиції «вуличної боротьби» за історичну, соціяльну та національну
справедливість. Було проведено ряд акцій та пікетів на підтримку проведення
декомунізації, зупинено реваншистські спроби «Опозиційного блоку» та
«Демократичного Альянсу» повернути сумчан у тоталітарну «совєтськокомуністичну» топоніміку. Разом з активною патріотично налаштованою
громадськістю не дозволили провести сепаратистський форум партії ексміністра уряду часів Януковича Юрія Клименка «Успішна країна». Провели ряд
акцій проти «тарифного геноциду» сумчан та підтримали відповідні заяви
громадськості через рішення Сумської міської ради про звернення до уряду,
голови Верховної ради та Президента України.

Також, в 2016 році, на виконання програм і доручень виборців були
виділені кошти, які передбачені у міському бюджеті, у сумі - 200 000,00 гривень,
вони були розподілені наступним чином:
75 000,00 грн. – на придбання спортивного інвентаря та звукопідсилюючої
апаратури для КУ СМР Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
імені Героя України Олександра Аніщенка;
35 000,00 грн. – на надання матеріальної допомоги для лікування громадян;
15 000,00 грн. – на проведення ремонтних робіт у приміщенні
КУ СМР Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії;
15 000,00 грн. – на проведення ремонтних робіт у 4-ому педіатричному
відділенні КУ СМР Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди;
10 000,00 грн. – на організація та проведення КУ СМР «Агенція промоції
«Суми» благодійного фестивалю «Суми Квітень-фест» з метою збору коштів на
лікування пораненим учасникам АТО;
50 000,00 – на проведення ремонтних робіт житлово-комунального фонду
по вул. Петропавлівській, Герасима Кондратьєва, Олександра Аніщенка та
Покровській.

З повагою,
Депутат Сумської міської ради

М. Галицький

