ЗВІТ
Депутата Кіровоградської міської ради VII скликання
СЕРГІЯ ГОРБОВСЬКОГО
*****
Сергій Володимирович Горбовський – депутат
Кіровоградської міської
ради, обраний від ПП
«Українське об’днання патріотів - «УКРОП» по
територіальному виборчому округу №18.
Член постійної депутатської комісії з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.
*****
Межі округу №18: м.Кіровоград – вул.Валентини Терешкової: 6–128;
вул.Донецька: 1–49А; вул.Менделєєва: 1–7/51; вул.Обознівська, вул.Озерна
Балка: 2А; вул.Павлова: 1–12/45; вул.П’ятирічки 1-ї, вул.Тургенєва: 1–18/41;
вул.Урожайна, вул.Шахтарська: 1–30, 32, 34, 36–36А, 38, 40, 42, 44;
пров.Обознівський, пров.Шахтарський м.Кіровоград – вул.Батарейна,
вул.Габдрахманова: 35–78; вул.Глиняна, вул.Жовтневої революції: 64–64А;
вул.Котовського: 46–94/1; вул.Кутузова, вул.Озерна Балка: 1, 3–49/16;
вул.Павлика Морозова, вул.Панфіловців, вул.Пушкіна: 1–9/32;
вул.Соціалістична: 55–79/10; вул.Толбухіна, вул.Тореза, вул.Фурманова,
вул.40 років України, пров.Дегтярьова, пров.Ініціативний, пров.Косокутний,
пров.Кропивницького, пров.Кутузова, пров.Озерний, пров.Радіальний 1-й,
пров.Радіальний 2-й, пров.Родниковий, пров.Саксаганського: 53–88;
пров.Славний, пров.Соціалістичний, пров.Толбухіна, пров.Цегельний,
пров.40 років України, тупик Андріївський, тупик Озерний, тупик
Родниковий, тупик Цегельний м.Кіровоград – вул.Академіка Корольова: 3–5
к.1, 9–9А; вул.Жовтневої революції: 70, 72; вул.Макарова, вул.Нахімова,
вул.Шатила: 3, 4, 12–14; пров.Дмитра Донського, пров.Мініна,
пров.Пожарського.
*****
Шановні мешканці Кропивницького, завдяки вашій підтримці під час
місцевих виборів-2015 року мене було обрано депутатом міської ради.
Скажу відверто, виправдати сподівання й очікування кожного, мабуть, не
можливо за визначенням. Але я намагаюсь робити набагато більше для
нашого округу, ніж це можливо в наших реально можливих, не простих
умовах. Я не втрачаю жодної можливості залучити кошти міського
бюджету на розвиток нашого округу і переконаний, що робота депутата

повинна бути спрямована на захист законних прав громадян та покращення
матеріальної бази міста і кожного окремого мікрорайону. Саме тому
проекти загальноміського значення я реалізовую у складі постійної
депутатської комісії з питань бюджету.
З метою інформування вас про свою депутатську діяльність,
відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», як депутат міської ради, звітую про проведену роботу в період з
листопада 2015 року по грудень 2016 року.
*****
За рік депутатської роботи взяв участь у 16 засіданнях сесій міської
ради з 18 проведених та в 9 із 12 засіданнях постійної комісії з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку. Активно вивчаю проблеми міста та мікрорайонів округу,
розробляю програму першочергового реагування на проблемні питання з
метою внесення їх до програм розвитку профільних управлінь і подальшого
виділення коштів на їх вирішення. Беру участь в усіх громадських слуханнях
з приводу життєдіяльності міста.
*****
За період з 27 листопада 2015
року по 1 грудня 2016 року до мене
звернулося 43 мешканця міста.
Більшість з них стосувалися надання
одноразової матеріальної допомоги
на придбання ліків тяжко хворим
людям, а також тим, хто опинився у
скрутних життєвих обставинах.
Всього за рік депутатства сприяв виділенню адресної матеріальної
допомоги у сумі 60 тисяч гривень.
Крім того, до міського голови, його заступників та виконавчих органів
Кіровоградської міської ради мною подано 7 депутатських звернень, що
стосуються проблем та пропозицій щодо їх вирішення у сфері житловокомунального господарства округу. Зокрема, включення до планів робіт
об’єктів, що потребують капітального, або часткового ремонтів – дорожні
покриття, прибудинкові території, покрівлі та внутрішньо будинкові
інженерні мережі багатоповерхівок, подальшого відновлення вуличного
освітлення.
*****

За час мого депутатства вирішено небагато по кількості, але важливих
по значенню для мешканців округу питань. Зокрема, у 2016 році нарешті
відновили освітлення на вулиці Макарова та провулках Мініна і Донського.
За мого сприяння до «Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста на 2016 рік» було включено і
відремонтовано наступні об’єкти:
- покрівлю у будинку по вулиці Академіка Корольова, 4;
- завершуються роботи по ремонту покрівлі у будинку 14 по вулиці
Шатіла;
- здійснено ямковий ремонт вул Шатіла, капітально відремонтовано
відрізок дороги по провулку Мініна.

Планується найближчим часом:
- провести грейдерування та підсипку відсівом вулицю Макарова;
- облаштувати тротуар по провулку Пожарського,7;
- здійснити освітлення провулку Соціалістичний.
Усі подальші плани робіт пропоную визначати спільними зусиллями.

Шановні мешканці територіального виборчого округу №18!
Звітування для мене - це здоровий та ефективний діалог з вами. Ви
делегували мені право приймати рішення від імені громади. Цей рік був
швидше роком знайомства з вами і визначення найбільш важливих питань,
які треба розглянути і вирішити в першу чергу, ніж роком великих справ.
Вдячний за те, що інформуєте мене про питання, на які слід звернути увагу,
вносите свої пропозиції, берете участь у громадських заходах.
Звичайно ще багато необхідно зробити і найскладніша робота ще
попереду. Але я вірю, що спільними зусиллями ми з вами зможемо створити
умови для розвитку нашого міста і безпосередньо вулиць і провулків, на яких
ви живемо. Звертайтеся, пропонуйте, реагуйте!

Це мій перший досвід роботи депутатом міської ради. Тут без
помилок не можливо обійтись. Але ж відомо, що не помиляється лише той,
хто нічого не робить. Я постійно вчусь і впевнено працюю на благо нашого
округу і міста в цілому.
Моя громадська приймальня знаходиться у приміщенні
Управління праці та соціального захисту населення виконкому
Кіровської районної у м. Кіровограді ради за адресою: вул. Шатіла, 12.
Прийом громадян проводиться кожної другої та четвертої середи місяця
з 14.00 до 15.00 години.
Щиро дякую за Вашу довіру і підтримку!
З повагою, депутат міської ради
Сергій Горбовський

