Звіт
про роботу депутата міської ради VII скликання перед виборцями 29го територіального округу.
Сергієнко Григорій Вікторович –
Член
фракції
політичної
партії
«НАШ КРАЙ».
Член комісії з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення.
На звітній зустрічі були
присутні: Секретар міської
ради Табалов А. О., Депутат
КМР
Дрига
Вадим
Вікторович,
Депутат
Подільської районної ради
Шаповал Д. А. Начальник
ГУЖКГ Кухаренко В. І.,
Заступник
начальника
ГУЖКГ Яндович Ю. В.,
Заступник
начальника
управління
соціального
захисту
населення
Подільського району Римар В. М., Директор КП «Кіровоград-благоустрій»
Радченко О. Л. Начальник КП «Міськсвітло» Тоток Д. А., Начальник КП
«Кіровоград-Універсал» Панішко В. А.. Голови квартальних комітетів: _____
Перш за все хочу вас проінформувати про те що депутат у своїй діяльності
керується законом України «Про місцеве самоврядування та статус депутатів
місцевих рад».
Тож основними повноваженнями депутата згідно закону є:
- Представляти інтереси всієї територіальної громади.
- Виконувати обв’язки що покладені на депутата діючим законодавством.
- Проводити прийом громадян для прийняття звернень та пропозицій.
- Інформувати виборців не рідше 1 разу на рік про роботу міської ради та її
органів.
Хочу зазначити, що я як депутат міської ради приймав активну участь у роботі
органів місцевого самоврядування, в роботі сесій Кіровоградської міської ради та
засідань постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення членом якої я є, де відстоював інтереси громади.
Вся моя діяльність спрямована на вирішення проблем жителів мого округу та
міста в цілому.

Тож за 10 місяців депутатської роботи спільно з громадськими активістами ми
опрацьовували всі проблемні питання, які зібрали під час особистого спілкування з
мешканцями округу. Це питання надання матеріальної допомоги, ремонту доріг,
освітлення вулиць, ремонту прибудинкових територій, ремонту багатоповерхових
будинків та багато інших. На особистому прийомі звернулось понад 60 громадян.
Майже за рік роботи подано понад 40 звернень та 15 запитів до міського
голови, заступників міського голови, виконавчих органів та посадових осіб щодо
вирішення питань, які піднімалися громадянами округу.
За період з грудня 2015 по листопад 2016 року були вирішенні наступні
питання:
- Надано матеріальну допомогу 17 жителям округу.
- Прогрейдеровано 10 вулиць.
- Направлені звернення щодо грейдерування складних ділянок дороги, та постійно
контролюється стан доріг та виконується своєчасна підсипка з грейдерування.
- Зареєстровано колективний запит разом з депутатом Дригою В. В. щодо ремонту
провулку від вул. В. П’ятихатська до вул. Н. П’ятихатська, який був підтриманий
більшістю депутатів міської ради і зараз знаходиться в управлінні ГУЖКГ на
опрацюванні, також дана пропозиція буде подана на включення в бюджет на 2017
рік.
- Направлено декілька звернень для вирішення питання по ремонту дороги вул. Н.
П’ятихатська та Новозаводська (Савіновка).
- Частково проводився покіс трави. В наступному році більше приділяти уваги
цьому питанню.
- Проведений ямковий ремонт дороги по вул. Н. П’ятихатська до 5-ї Лінії та по
маршруту автобусу № 44.
- Проведений ремонт дорожнього покриття по вулицях с Гірничого.
- Направлені пропозиції щодо освітлення вулиць с Гірничого.
- Проведений капітальний ремонт даху двох двоповерхових будинків.
- Проведено утеплення двоповерхового будинку.
В ході своєї діяльності особливу увагу приділяю школі № 22, тому було
проведено:
 Встановлено 14 нових металопластикових вікна в актовому залі в коридорі
першого та другого поверхів, та в кабінеті трудового навчання.
 Відремонтовано три туалети школи.
 Укомплектовано новим спортивним інвентарем спорт залу.
 Постійно покращується благоустрій прилеглої території школи та стадіону.
(покіс трави).
Також велика увага приділяється ДНЗ №69.
- Замінено на нові 4 вікна.
- Проведено капітальний ремонт технічного приміщення.
- Проведено свято для дітей на минулий Новий рік.
- Встановлені електроплита
- Підготовлена заявка на необхідні ремонтні роботи на 2017
Бібліотека філія № 15

-

придбано 4 столи для комп’ютерної техніки
придбано 2 кафедри видачі книг.
Замінено підлогу в читальному залі.
Разом провели свято до Дня людей похилого віку.
Постійно здійснюється інформаційна підтримка книжкового фонду.

Також постійно співпрацюю з музичними ансамблями району. Разом ми провели
не одне свято на с. Гірничому.

Проекти над якими працюємо зараз:
-

Підготовлені та надані пропозиції на наступні роки в управління
Житлово-комунального господарства, щодо асфальтування та освітлення
вулиць округу.
Встановлення дорожнього знаку «Рух заборонено».
Підготовлена заявка на ремонт приміщень школи та облаштування
кабінетів початкової школи регульованими партами.
Що ще плануємо на окрузі – подальший ремонт доріг, відновлення мереж
зовнішнього освітлення, ремонт покрівель та прибудинкових територій
багатоповерхових будинків, та багато іншого
Хочу зазначити, що це тільки початок, намірів багато, що та де треба зробити.
Тому саме в спільній роботі ми маємо проявити себе як активні, ініціативні
небайдужі жителі наших мікрорайонів.
Дякую Всім за співпрацю!

