ЗВІТ
Про роботу депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання

Капітонова Сергія Івановича
(за період з листопада 2015 по жовтень 2016 року)
Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад
депутат зобов’язаний звітувати перед виборцями про свою роботу не рідше
одного разу в рік.
Межі виборчого округу №26:
вул.Братиславська: 10; вул.Варшавська: 2А–2Б; вул.Короленка: 2–11;
вул.Миру: 1/5–27; вул.Павла Сніцара: 2–20/19; вул.Сакко і Ванцетті: 8–23/6;
вул.Слов’янська, вул.Червонозорівська: 5А–5/1, 7/9, 9, 11/8, 15 к.1–15 к.3,
21Б–21Г; пров.Котовського, пров.Слов’янський, пров.1-го Січня, проїзд
Слов'янський м.Кіровоград – вул.Гайдара, вул.Дем’яна Бєдного,
вул.Желябова, вул.Лермонтова, вул.Маяковського, вул.Некрасова, вул.Олега
Кошового, вул.Партизанська, вул.Пирогова, вул.Селище Миру, вул.Сиваська,
вул.Толстого, вул.Червонозорівська: 23А–23В; вул.Чехова, вул.Шмідта,
вул.8-го Березня, тупик Миру
голова фракції
«Свобода».

політичної

партії

ВО

Заступник голови постійної комісії з питань
архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

Член комісії з розгляду питань щодо надання
одноразової
адресної
грошової
допомоги
мешканцям міста Кропивницький.
Приймальня депутата працює перший та
третій четвер місяця з 16:00 до 18:00 год. за
адресою: вул. Єгорова, 40 оф. 210,
тел. 095-191-87-78
Шановні мешканці міста Кропивницький, за рік мною, як депутатом
Кіровоградської міської ради, була виконана наступна робота.
Не пропущена жодна сесія Кіровоградської міської ради.
Було ініційовано депутатських запитів – 13.
Підготовлено та направлено депутатських звернень – 28
Підготовлено проектів рішень на сесію міської ради – 2
Будучи на посаді заступника голови постійної депутатської комісії
міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
приймав активну участь у роботі 27 засідань цієї комісії.
Провів 24 прийомів громадян.
Постійно тримаю контакт з головами квартальних комітетів та
населенням округу.

За моєї ініціативи були виконані наступні роботи:
 відремонтована дорога по вулиці Василя Нікітіна (Червонозорівська)
 відремонтована дорога по вулиці Севастопільської
 прибирання вулиці Сівашської
 прибирання вулиці Севастопільської
 прибирання вулиці Варшавської
 прибирання вулиці Василя Нікітіна
 здійснений капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вулиці
Толстого
 проведено освітлення та вирішено питання що до наведення порядку і
постійного прибирання сміття в парку Молодіжний (П.Морозова)
 знесені аварійні дерева в парку Молодіжний, та підрізані кущі
 відремонтовано туалет в дошкільному навчальному закладі (ясласадок) №54 «Чебурашка»
 тимчасово вирішено проблему з водовідведенням по вулиці Желябова
 п’ять малозабезпечених родин забезпечено дровами на зиму
 13 малозабезпеченим громадянам надана матеріальна допомога на
лікування

До останнього веду боротьбу за соціальну справедливість, відстоюю,
виключно, інтереси громади.

Ще залишилось багато справ, які необхідно вирішувати. Сподіваюсь на
подальшу вашу підтримку. Разом ми зможемо подолати все!

Публічний звіт було проведено 7 листопада 2016 року за адресою
вул.Куроп’ятникова, 17.

З повагою
Депутат
Кіровоградської міської ради

С.І.Капітонов

