Шановні мешканці Новоолексіївського мікрорайону!
Відповідно до ЗУ ,,Про статус депутатів місцевих рад” депутат повинен
звітувати перед своїми виборцями. Виконую цю вимогу.
Користуючись нагодою наперед щиро вітаю Вас з Новорічними та
Різдвяними святами. Зичу Вам віри у власні сили, втілення найсміливіших
планів та очікувань, любові, добра, здоров'я, миру і благополуччя вам та вашим
близьким.
Дякую за підтримку на виборах, розумію, що довіру слід виправдати, це
я і буду робити. Мене було названо кращим депутатом Кіровської райради
5 скликання по результатам роботи та і у міській раді останніх пасти не
збираюсь. Також хочу подякувати всім тим, хто долучався до благодійної
допомоги бійцям АТО та переселенцям,яку ми проводили за участю
квартальних комітетів та активістів нашого мікрорайону. Особлива подяка
приватному підприємцю Козаку Федору Дмитровичу. Загальна
сума наданої допомоги у вигляді речей, продуктів та
коштів склала
70 тис.гр.

- Ставлю Вас до відома, що в Раді мене обрано головою постійної
комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради,
відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії,засобів масової
інформації,
регуляторної
політики,підприємництва,інвестицій
та
зовнішньоекономічної діяльності. За звітний період я не пропустив жодного
засідання ради та комісії до якої був обраний.
-На даний час мною подано до Ради 25 депутатські запити та
135 звернень. Серед них питання роботи 104 маршруту,незаконної забудови
берегової зони річки Сугоклія. Роботи водоканалу, газової служби,роботи
комунальних служб,незаконної забудови парку Аксьонкіної та ряд інших.
Для прикладу:
- переселенець гр. С / з етичних міркувань прізвище не називаю/з вул.
Тихої, у якого скінчилася тимчасова прописка і йому не видавали пенсіювирішено позитивно. З цього приводу я особисто звертався до начальника
Управління міського пенсійного фонду.
-Звернулася гр. Г. з вул..Барболіна,яка тривалий час не могла отримати
інвалідного візка. Для вирішення цього питання знадобилося 2 неділі
.Допомогла вирішити це питання генеральний директор ТОВ Друкмаш центр
Л.В.Шубіна. Подякували.
-Звернувся гр. Р.з. вул.Української , учасник бойових дій, у якого
4 місяці не працює телефон. Для вирішення цього питання особисто звернувся
до керівництва Укртелекому, через 2 тижні телефон запрацював. Подякували.
-Звернулися голови квартальних комітетів про надання приміщення для
прийому громадян. Таке приміщення було надано. Допоміг вирішити це
питання міський голова А.Райкович.
-Звернулася матір інваліда 1 групи, візочника з будинку по вулиці
Яновського про необхідність влаштування пандусу для виїзду та заїзду в
квартиру на 1 поверх. Питання вирішено позитивно. Таких прикладів можна
наводити багато.
-Був одним із ініціаторів активно впроваджуючи питання збільшення
заробітної плати головам квартальних комітетів. З цього приводу їздив разом з
колегами у м. Вінницю де переймав досвід їх роботи. Доповідав про
результати поїздки на апаратній нараді. З цього приводу мером було
прийнято рішення, щодо внесення змін до бюджету. Рада підтримала. Сьогодні
це питання зрушилося з місця і квартальні отримують по 500 грн щомісячно.
Триває розгляд питання щодо реорганізації квартальних комітетів.
Багатьох людей,які не ходять на збори та різного роду зібрання мучить
завжди одне і теж запитання,а що зроблено депутатом? Продовжую
відповідати.

-Проведено ремонт дорожнього покриття по вул. Ушакова, Барболіна,
Комарова та Яновського,частково заасфальтовано пров. Дачний та частково
поновлено асфальт на вул. Аксьонкіної.
- Проведено підсипку на вул. Глибко в 2-х місцях, вул. Української
та вул. Курганній.
-Встановлено нову зупинку на вул. Межовий бульвар,встановлено
навпроти магазину «Сонечко» нову лавочку на зупинці.
-Проведено нові лінії електромереж від вул. Ушакова по вул. Барболіна
та по вул. Омській,а також в нижній частині вул. Межевий бульвар.
-Поновлено освітлення на розі вул. Української та пров. Суворова.
-Частково прокладені пластиковими трубами лінія водомережі по
провулку Дачному.
-Заасфальтована прибудинкова територія будинків № 58 та 58-А по
вулиці Яновського.
- 18 червня 2016 р. проведено ярмарку на день мікрорайону та
тематичний святковий концерт. Був організований прийом громадян
секретарем міської ради та мером міста, присутніх частували борщем/біля
магазину Олексіївський/ Особлива подяка у допомозі проведення
різного роду заходів у нашому мікрорайоні в тому числі і ярмаркових свят,
фінансовому директору «Радій»

Аліні Бегун.

'
-24 вересня 2016 року проведено ярмарку продажу с/г продукції , в ході
заходу розваги для дітей та концерт муніципального духового оркестру/біля
магазину Олексіївський/матеріально допомогли провести ярмарку депутати
міської ради О.Цертій та Р.Санасарян. Дякую.
-На прохання мешканців було проведено обрізку дерев /на розі
вул. Ушакова та вул. Барболіна - заважало руху транспорту, на
розі вул. Ушакової та Межевого бульвару-закривало знак- пішохідний перехід.
-На багаторічні прохання мешканців вирішено позитивно питання щодо
облаштування тротуарною доріжкою вул. Барболіна/біля магазину Травневого/.
-Зроблено пішохідні розмітки на вул. Ушакова у 3-х місцях, на вул.
Межевий бульвар, на вул. Комарова/ біля 17 школи/, по вул. Яновського в
декількох місцях.
-Останньої суботи місяця проводилися збори членів квартального
комітету та активу мікрорайону де розглядалися питання життєдіяльності
територіальної громади. На збори запрошувалися інспектора спец. Інспекції та
директор фірми перевізника 104 маршруту.

-Громадянин С., який проживає в багатоповерхівці по вул. Яновського
на протязі 7 років не міг отримати дозвіл на встановлення гаража біля
будинку. Спільними з ним зусиллями ми це питання вирішили.
-Частково відремонтовано вул. Омська
-Прокладена нова асфальтна дорога по вул. Барболіна/від вулиці
Суворова до вул. Паркової/.
-Щосуботи /як це передбачено графіком прийому/ з 12 до 15 годин
регулярно вівся прийом громадян/ведеться журнал обліку заяв та звернень/ за
адресою вул. Українська 1/44. На прийомі побувало порядком 70 громадян.
Процент виконання їх доручень складає 80 відсотків.
-Надано матеріальну допомогу громадянам з депутатського фонду у
розмірі 50 тис.гр. Такою нагодою скористалися 35 мешканців мікрорайону.
-Величезною проблемою мікрорайону є захват прибережних зон річки
Сугоклія. Так останнім часом мене було проінформовано про те ,що знову
намагаються відібрати берег річки в районі пров .Рибальського. Розібрався.
Дійсно міська рада надала гр..Зеленському в оренду під будівництво
адміністративно-комерційного комплексу на березі річки 0.5 га,що суперечить
чинному законодавству, а саме ,як Земельному Кодексу України так і ЗУ про
Водний фонд,якими забороняється забудова прибережних зон. Робота в цьому
напрямку триває . Подані звернення до ряду контролюючих служб.
-На
прохання
квартальних комітетів та мешканців мікрорайону
неодноразово ставив питання перед владою про проблеми пішохідних доріжок
магістральної вул..Ушакова та вул .Межевий бульвар, поки це питання
рухається дуже повільно,але я над ним
працюю. Власників будинків
притягували до адміністративної відповідальності,працювала комісія/ виїзна/ з
цього приводу з залученням активу мікрорайону. Частину документів передано
на розгляд до обласної ДАБІ. Зараз після нового року така інспекція
запрацює і у міській раді . Сподіваюсь ,що вирішення питання тротуарних
доріжок по вищеназваним вулицям буде вирішуватись швидше.
-Проведено 2 прес конференції які стосувались проблем мікрорайону,
4 публікації в газетах, 6 разів брав участь у програмах місцевого телебачення
та 2 рази на радіо.
- За свої публікації в газетах щодо незаконної забудови берегової зони
річки Сугоклія в парку «Перемоги «маю позов до суду від н/д України
гр. О.Горбунова, який вимагає сплатити йому 100000 гр моральної шкоди.
-4 рази особисто зі своїми помічниками розносив та розвішував
оголошення в 7 будинках багатоповерхівках по вул..Яновського в районі
магазину» Ягідка» з приводу створення ОСББ,розмовляв з людьми,але на жаль
тільки мешканці одного будинку таке ОСББ створили інші до цього питання

залишилися геть байдужими. Готовий був всіляко допомагати та сприяти
цьому ,але на жаль ,як кажуть у відомій приповідці- насильно мил не будеш.
Поживемо, побачимо.
У подальших планах: Заасфальтувати прибудинкову територію в
будинках по вул. Яновського. Встановити світлофори на разі вул. Барболіна та
Ушакова, вул. Межевий бульвар та вул. Ушакова. Доповнити розміткупішохідний перехід біля магазину ,,Межевий бульвар”, позвільняти території
захоплених тротуарних доріжок по вул. Ушакова та збудувати нову пішохідну
доріжку по вул. Межовий бульвар, встановити дитячий майданчик. Освітлити
ряд вулиць мікрорайону.
Дякую також міському голові
А.Райковичу за допомогу у
вирішення низки питань життєдіяльності мікрорайону. Сподіваюсь, що і в
подальшому він буде допомагати нам вирішувати проблемні питання.
Дякую своїм помічникам, які допомагають мені у
роду

вирішенні різного

Ольга
Умрихін, Олена

питань життєдіяльності мікрорайону та їх мешканців, а це:

Бойко, Олена Боднар, Василь
Акуленко.

Користуючись нагодою, звертаюсь до мешканців Новоолексіївського
мікрорайону, не будьте байдужими, ставайте поруч ,допомагайте мене у
вирішенні проблемних питань нашого мікрорайону та його мешканців. Звісно
у мене теж не
все
виходить, але однозначно хочу Вам сказати:
«Я намагаюсь бути корисним для суспільства».

Депутат Кіровоградської міської ради Михайло Демченко.

