Звіт
про підсумки роботи депутата Кіровоградської міської ради
VІІ скликання на мажоритарному виборчому округу № 8
Зайченка Володимира Васильовича у жовтні 2015 року-жовтні
2016 року.

Шановні виборці!
Мій виборчий округ розташований у густонаселеному мікрорайоні
міста, який включає в себе просп. Університетський, 2/5 (гуртожиток) 4,
17/2, вул. Ю.Коваленка, 5, корп. 1, 2, будинок 7, вул. Пацаєва, 2, будинок
№ 4, корп. 2, 3, будинок № 6 корп. 1, 2.
Також до його складу входять Центрально український національний
технічний університет з його відомчими гуртожитками №№ 1-4 по просп.
Університетському, 8, Кіровоградська обласна лікарня та інше.
Проблеми жителів, які проживають у багатоквартирних будинках
здебільшого стосується житлово-комунального господарства, облаштування
територій тощо.
Щоб акумулювати всі звернення виборців, відкрито громадську
приймальню за адресою: просп. Університетський, 8 (гуртожиток № 2) де
здійснюємо прийом громадян я та мій помічник Володимир Майборода.
Відповідно до графіка особистого прийому громадян відбулося 26 прийомів
виборців.
Усього на особистих прийомах побували 48 відвідувачів від яких
надійшло 64 звернень, з яких 59 письмових та 5 усних. Здійснено 18
зустрічей з виборцями.
Завдяки вашій активності і співпраці через обраного депутата з
міською владою в окрузі зроблено чимало корисних справ.
До виконавчих органів міської ради мною було підготовлено і
направлено 5 депутатських запитів та 26 депутатських звернень. З них для
вирішення соціально-економічних питань -19, вирішено позитивно – 5,
відмовлено 2 заявникам (передача дитячого майданчика, що по вул. Ю.
Коваленка, 5 корп.2 на баланс ЖЕО № 4; надання дозволу на відключення від
централізованого опалення по вул. Ю. Коваленка 5 корп.1 кв.50 –
Барабановій Т.Г.); у роботі - 12. Надання матеріальної допомоги -9, отримали
грошову допомогу – 7 заявників, у роботі – 2 депутатські запити (Логіна
В.Ф., Слободенюк Л.І.). Інші -3 (звернення до редакції газет „21-й канал”,
„Діалог”, клопотання про оформлення паспорта громадянина України Ауриці
Форня). З них виконано- 2, у роботі звернення Форні А.
Брав участь в 16 пленарних засіданнях сесій Кіровоградської міської
ради (всього відбулося -18).
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На території округу декілька будинків зводилися житловобудівельними кооперативами вул. Ю. Коваленка 5 корп.1, 2), створено
об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ), вул. Ю.
Коваленка 7. Вони мають свою специфіку, адже мешканці самостійно
здійснюють управління житловим фондом. Звичайно, є питання, які вони
самотужки вирішити не можуть. Тому допомагаю їм у міру своїх
можливостей. Так, на місці зруйнованих встановив 2 гойдалки,
відремонтував пісочниці (вул. Ю. Коваленка 5 корп.2), допоміг
відремонтувати ліфт у першому під’їзді. На дитячому майданчику по просп.
Університетському, 17/2, встановлено гойдалку, лавочки для відпочинку,
допоміг дітям придбати м’яч волейбольний.
За рахунок коштів з місцевого бюджету було виконано капітальний
ремонт покрівлі житлового будинку № 17/2 по просп. Університетському.
Розпочато відновлення зовнішнього освітлення у дворі будинку № 4 по
просп. Університетському (завезено опору).
Відновлено дорожнє покриття прибудинкової території по вул. Пацаєва
6, корп. 1.
Також направив пропозиції до відділу сім’ї та молоді міської ради
щодо встановлення дитячого ігрового майданчика на прибудинковій
території неподалік під’їзду № 1 будинку № 7 по вул. Ю. Коваленка.
Сподіваюсь, що у стислі терміни відбудуться всі необхідні тендерні
процедури, а дітлахи зможуть незабаром отримати чудовий куточок для
розваг.
Завдяки моїм зусиллям у пісочниці, на дитячих майданчиках за
адресою: вул. Ю. Коваленка, 5, корп. 2, - буд. № 7, вул. Пацаєва, 2,4 корп.2,
буд. № 6, корп. 2, просп. Університетський, 2/5, завезено пісок в кількості
10 м 3.
Під час особистого прийому та зустрічей з виборцями порушувалися
питання щодо ремонту асфальтового покриття прибудинкової території
житлових будинків №№ 4, 17/2 по просп. Університетському, вул. Ю.
Коваленка 5, корп. 2, - буд. № 7, вул. Пацаєва, 6, корп. 2. Мною було
підготовлено і направлено до міської ради депутатські звернення для
вирішення питання по суті. На що Головне управління житловокомунального господарства Кіровоградської міської ради повідомило, що мої
пропозиції щодо ремонту асфальтового покриття на дворовій території
будуть подані на розгляд комісії з питань житлово- комунального
господарства при формуванні проекту Програми ремонту міських доріг міста
на 2017 рік.
Якщо надійдуть кошти то роботи буде виконано в поточному році.
Нещодавно КП „Кіровоград- Універсал – 2005” виконало роботи з
тимчасового усунення ямковості у дворі будинку № 7 на вул. Ю. Коваленка
(підсипання сколом), але сильні дощі розмили підсипку, тому знову
утворилися ями. Тримаю на контролі питання ремонту тротуарів.
Одне з важливіших питань є ремонт стіни будинку № 29 по просп.
Університетському. Разом з депутатом міської ради Михайлом Бєжаном
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підготовлено депутатське звернення щодо виділення коштів з міського
бюджету на ремонт житлового будинку. Думаю, що нагальну проблему буде
вирішено.
Згідно
листа
Головного
управління
житлово-комунального
господарства Кіровоградської міської ради мною надано пропозиції щодо
ремонту об’єктів житлово-комунального господарства з урахуванням ваших
потреб до галузевих Програм розвитку м. Кропивницького на 2017-2021
роки.
Побільшало звернень виборців щодо надання матеріальної допомоги на
придбання медикаментів для лікування. Знайти кошти на ліки, операцію
людям дуже важко. І я звертаю на це увагу в першу чергу, що б допомогти
людині хоча б частково оплатити лікування.
В ході своєї депутатської діяльності особливу увагу і турботу наділено
студентам особливо тим, які проживають в гуртожитках вузу. Університет це
друга домівка для наших дітей. Тут вони не тільки отримують знання, тут
формується індивідуальність дитини, відбувається її ставлення, як особи.
Так, як мене турбує питання виховання підростаючого покоління. За власною
ініціативою брав участь у засіданнях студентської ради. На протязі всього
часу допомагаю мешканцям гуртожитків.
Я подбав про те, що б відремонтували спортивний зал та
дооблаштували спортивний майданчик, придбав м’ячі футбольний та
волейбольний для студентів технікума механізації. Сприяю розвитку
гирьового спорту як в КНТУ та у місті Кропивницькому.
Не залишаю без уваги і малечу. Організував похід дітей на каток
„Слайс”. До Дня захисту прав дітей на дитячих майданчиках за адресою:
просп. Університетський, 2/5, 17/2, вул. Ю. Коваленка 7, відбулося свято. У
програмі заходу виступ силового жонглювання гирями „Дай Бог здоров’я !”,
різноманітні спортивні змагання для різних вікових груп та інше. Дітей
частували морозивом.
Також тривав виїзний прийом громадян, які зверталися до мене зі
своїми проблемами і побажаннями.
За невеликий час моєї роботи депутатом отримав подяку від мешканців
округу. У відповідь хочу сказати, що я також щиро вдячний кожному
небайдужому жителю за особистий внесок у розвиток нашого мікрорайону.
Сподіваюсь на подальшу співпрацю.

З повагою
Депутат Кіровоградської
міської ради

В. Зайченко

