Звіт депутата Кіровоградської міської ради
Богдана Товстогана
Шановні виборці округу №4!
Відповідно до статтей 10 та 16 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» звітую перед своїми виборцями про пророблену роботу за рік
депутатської діяльності в межах– вул.Героїв Сталінграда: 8, 10, 12 к.1, 12 к.4–
12 к.5; вул.Пацаєва: 12 к.1–12 к.2; вул.Героїв Сталінграда: 14–14 к.1, 16 к.1–
16/17; вул.Пацаєва: 14 к.1–14 к.2; вул.Героїв Сталінграда: 12, 12 к.2–12 к.3,
12А; вул.Космонавта Попова: 13 к.1–15/18; вул.Пацаєва: 10.
З листопада 2015 року по листопад 2016 року депутатської роботи в
Кіровоградській міській раді та роботи з виборцями керувався Законом України
«Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом Кіровоградської міської
ради. До мене в приймальню, яка знаходиться за адресою вул. Героїв
Сталінграда, 7, ринок ,,Європейський”, місце № 28, звернулось понад 56
громадян.
Я є членом комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.
З бюджетних коштів було видано матеріальну допомогу 10 особам.
За рік було зроблено:
- ремонти під’їздів – 8 шт ( вул. Героїв України 8 – капітальні ремонти)
- ремонти козирків в під’їздах – 22 шт
- ремонти фасадів – 103 під’їзда (всі будинки на окрузі)
- ремонти ліфтів – 3 шт (вул. Героїв України 8, вул. Попова 15/18, вул.
Героїв України 12 к.3)
- сигналізації ліфтів – 20 шт (вул. Героїв України 16 к.3 – 6 під’їздів,
вул.Попова 13 к.2 – 6 під’їздів, вул. Героїв України 12 к.3)
- освітлення біля під’їздів – 15 шт (вул. Попова 15 к.2, вул. Героїв
України 16/17)
- встановлені лавочки – 22 шт (вул. Героїв України 16/17, 16 к.1, 12 к.4,
12 к.3, 8; вул. Попова 15/18, 13 к.1, 13 к.2; вул. Пацаєва 12, 12 к.4, 15 к.2)
- завезені матеріали для ремонту під’їздів – 22 шт (Героїв України 12,
16 к.1)
- асфальтування дворів – 2 двори (вул. Героїв України 16/17,
вул. Пацаєва 12)
- перекриття даху – 3 будинки (вул. Попова 13 к.2, вул. Попова 15 к.2,
вул. Героїв України 16 к.1)
За кошти з Бюджету міста були виконані такі роботи:
- ремонт даху будинку за вул. Попова 15 к.2
- ремонт даху будинку за вул. Героїв України 16 к.1
- асфальтування будинку за адресою вул. Героїв України 16/17
- асфальтування будинку за адресою вул. Пацаєва 12 к.2

Крім роботи в сесійній залі та робіт в сфері ЖКГ, які були виконані на
окрузі, ще займався благодійною діяльністю.
В підтримку дитячого садочку №62 була надана матеріальна допомога на
купівлю леноліуму.
Раз на півроку 900 дітлахів округу мали можливість покататися на
атракціонах в Дендропарку. А на Новий рік 200 дітей мали можливість
побувати на святі, яке було організоване для них та отримати подарунки.

До Дня Перемоги привітав ветеранів, які проживають на мікрорайоні
Попова.

Підтримував також і школярів. В ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами був зроблений ремонт. На День знань подарував школі принтер, а на
Останній дзвоник разом з міським головою подарували 12 планшетів.

Шановні жителі округу, лише з Вашою підтримкою ми зможемо змінити
умови життя.
Я не буду зупинятись у своїй діяльності!
Чекаю Вас у своїй приймальні в другий вівторок місяця з 12.00 до 14.00.
Звертайтесь до мене за електронною адресою tovstogan@krmr.gov.ua
З повагою
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