Звіт
депутата Кіровоградської
міської ради сьомого скликання

Розгачова Романа
Я, Розгачов Роман Олександрович, депутат Кіровоградської
міської ради по мажоритарному виборчому округу №17.
Завдяки довірі та підтримці мешканців мікрорайону Ковалівка,
25 жовтня 2015 року мене вдруге було обрано до депутатського корпусу
Кіровоградської міської ради.
Свої депутатські повноваження здійснюю відповідно до Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”.
За звітній період, а саме, з листопада 2015 року по грудень 2016
року, брав участь у роботі сесій та у всіх засіданнях постійної комісії з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та
комунальної власності.
Моя діяльність, як депутата, не обмежується лише сесійними
засіданнями та у роботі комісії, я підтримую постійний зв'язок із
жителями виборчого округу, намагаюсь бути в курсі потреб та проблем
виборців.
Двічі на місяць веду особистий прийом громадян у громадській
приймальні, що розташована за адресою: вул. Вокзальна, б. 16, корп.3
(“КП ЖЕО № 1” КМР”).
Протягом звітного періоду до мене звернулося понад 100 мешканців
мікрорайону. Прийнято 63 письмових звернення, серед яких були і
колективні. Порушені питання стосувалися своєчасності розчищення
доріг від снігу у зимовий період, обрізки та видалення аварійних дерев,
покращення діяльності житлово-комунального господарства. Також було
багато питань стосовно призначення та перерахунку субсидій, надання
адресної матеріальної допомоги.

На підставі звернень мешканців мною було підготовлено та
направлено до міського голови, його заступників та начальників
комунальних підприємств 42 депутатських звернення та 4 депутатські
запити. Приємно, що 22 з них знайшли підтримку і вже виконано,
7 звернень отримали роз’яснення, а 17 звернень ще в роботі та
знаходяться на контролі.
За мого сприяння були включені до “Програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою міста на 2016 рік” та
підтримані депутатським корпусом наступні роботи:
- капітальний ремонт покрівлі будинку №8, корп. 1 по пр. Перемоги;
- капітальний ремонт покрівлі будинку №18, корп. 1 по вул. Вокзальній;
- капітальний ремонт покрівлі будинку №20, корп. 5 по вул. Вокзальній;
- капітальний ремонт інженерних мереж у житловому будинку №14
по пр. Перемоги.
Цього року вдалось вирішити
дуже важливе питання для мешканців
мікрорайону Ковалівка – це аварійний
стан
пожежних
переходів
за
адресами: вул. Вокзальна, 26, корп.4
та пр. Перемоги, 12, корп. 2, корп. 3.
Ці об’єкти також були включені до
“Програми
розвитку
житловокомунального господарства та
благоустрою міста на 2016 рік” та на сьогоднішній день всі роботи з
капітального ремонту переходів виконано.
Без уваги не залишились звернення
мешканців з проханням про видалення або
обрізку аварійних та сухих дерев. Роботи
були проведені за такими адресами:
- пр. Перемоги, 6;
- пр. Перемоги, 8, корп. 1;
- вул. Вокзальна, 18, корп. 2;
- вул. Вокзальна, 20, корп. 2, корп. 3;
- вул. Вокзальна, 26, корп. 2, корп. 3, корп. 4.
Своєчасно було вжито заходи, на прохання мешканців, щодо
відновлення роботи ліфтів у житлових будинках по пр. Перемоги, 12,
корп.1, 4-й під’їзд; пр. Перемоги, 14, під’їзди №№ 2, 3, 4, 6, та по вул.
Вокзальній, 28, 3-й під’їзд.
Також за мого сприяння були відремонтовані під’їзди будинків по
пр. Перемоги, 14, під’їзд №5 та вул. Вокзальній, 20, корп.3, під’їзд №1.

Без належної турботи не залишився і колектив КЗ «НВО ЗНЗ I-III
ступенів № 20 - дитячий юнацький центр “Сузір'я”» (школа №20). Цього
року було встановлено вікна в кабінетах фізики та хімії, на аварійних
виходах та у кабінеті 1-Г класу. Також було виконано ремонт покрівлі та
аварійних виходів.
До
свята
першого
дзвоника
кожен
першокласник отримав подарунок із шкільним
приладдям, а по закінченню навчального року
найкращі учні та вчителі отримали мої
привітання та грошової винагороди за відмінні
показники в навчанні та роботі.
До свята 9 травня, в знак шани та поваги,
привітали ветеранів та учасників Великої
Вітчизняної війни.
У 2016 році багато житлових будинків виявили бажання створити
ОСББ, тому на їх прохання та звернення була надана роз’яснювальна
інформація з приводу цього питання з залученням спеціалістів та за
участі голови вже існуючого та діючого ОСББ “Мрія 2006” Пух Л.Ю.
Багато звернень надійшло від жителів мікрорайону з проханням
допомогти відремонтувати вхідні групи, а саме: козирки та фасади
під’їздів. Ремонт цих конструктивних елементів будинку не входить до
тарифу на комунальні послуги КП “ЖЕО № 1”КМР” та до жодної з
програм Кіровоградської міської ради, мною було прийнято рішення
ремонтувати дані споруди власним коштом.

-

Зазначені роботи були виконані за наступними адресами:
вул. Вокзальна, 24, під’їзди №2 та №3;
вул. Вокзальна, 26. корп.1 (разом з мешканцями);
вул. Вокзальна, 26, корп.2, під’їзди №1, 2, 3 (ремонт козирків);
пр. Перемоги, 6, під’їзд №5;
пр. Перемоги, 12, корп. 4, під’їзди №1, 2, 3, 4, 5, 6;

- пр. Перемоги, 12, корп.1, під’їзди №4 та №5.
Також за власний кошт були вирішені наступні питання:
- виготовлено столи та лавочки для відпочинку по пр. Перемоги, 12,
корп.1 та вул. Вокзальній, 26, корп. 2;
- проведено ремонт покрівлі над кв. №176, пр. Перемоги, 12, корп.1;
- на прохання мешканців будинку по пр. Перемоги, 8, корп.1 та корп.2
придбано дерева (берези) з нагоди суботника;
- завезено пісок до дитячих майданчиків мікрорайону, а також до
дошкільних навчальних закладів ( ясла-садок) №17 «Орлятко» та №27
«Вишенька»;
- придбано вапно для проведення суботника на окрузі;
- придбані будівельні матеріали для потреб мешканців житлових
будинків по пр. Перемоги, 2, пр. Перемоги, 6, пр. Перемоги, 12, корп.3, та
вул. Вокзальній, 26, корп.2;
- виготовлено та встановлено пандус для людей з особливими
потребами по вул. Вокзальній, 20, корп. 3;
- на прохання мешканки будинку по вул. Вокзальній, 26, корп.2
придбано апарат для вимірювання цукру;
- надано матеріальну допомогу учням 1-В класу КЗ «НВО ЗНЗ I-III
ступенів № 20 - дитячий юнацький центр “Сузір'я”» для придбання вікон;
- надано матеріальну допомогу учням 2-В класу КЗ «НВО ЗНЗ I-III
ступенів № 20 - дитячий юнацький центр “Сузір'я”» для придбання парт;
- надано матеріальну допомогу вчителю 1-Б класу КЗ «НВО ЗНЗ I-III
ступенів № 20 - дитячий юнацький центр “Сузір'я”» на заняття з
підвищення кваліфікації.
Загалом 64 людини отримали матеріальну допомогу відповідно до
поданих звернень.
Я хочу, щоб люди відчували підтримку з боку депутата свого округу
не тільки при вирішенні громадських питань, а й кожен особисто. Я був і
залишаюсь чесним і відвертим перед своїми виборцями.
Не шкодуватиму сил, знань і здоров’я, щоб виконати взяті на себе
зобов’язання. Буду зосереджувати багато уваги на роботу з виборцями
та докладати максимум зусиль аби виправдати їхню довіру.
Це моя чітка життєва позиція, непохитний моральний обов’язок.
Громадська приймальня працює за адресою:
вул. Вокзальна, 16, корп. 3 (“КП ЖЕО № 1” КМР”).
Години роботи:
з 9.00 до 17.00, крім вихідних
телефон для довідок: 095 321 16 25

