ЗВІТ Андрія Табалова про роботу депутата міської ради VII скликання
по 42-му територіальному округу (Велика Балка)

Велика Балка крок за кроком позбувається статусу забутого всіма мікрорайону.
Два роки тому я став тут депутатом, аби зламати тенденцію: центр міста, головні
вулиці мають бути впорядковані, освітлені, з якісним транспортним
сполученням. А як живе «глибинка» - нікого не обходить.
Вдячний своїм виборцям: люди знають, що жодне питання не залишиться поза
увагою. Серед звернень – освітлення вулиць, опалення будинку чи під’їзду,
встановлення безкоштовних лічильників без додаткової оплати, ремонт житла чи
колодязя, допомога на лікування. Дріб’язкових проблем для депутата немає.
Весь рік ми наполегливо працювали над тим, щоб мешканці Великої Балки
пишалися своїм мікрорайоном. До мене постійно звертаються квартальні, - з
багатьох питань. За цей час наша команда, як космонавти, пройшла перевірку на
сумісність, перевірку спільною роботою, наполегливістю, вирішенням проблем,
та відзначенням свят.
Мої невтомні помічники Юрій Данільченко, Кароліна Гомес, Ганна Колєва,
Роман Сидорченко. Моя надійна опора – голови квартальних комітетів №18,
19, 20, 21 та 23 Любов Чущенко, Лариса Залещик, Надія Потапова, Валентина
Літкевич, Надія Саламаха та керівник ЖЕО№2 Любов Марченко.
За звітний період у громадській приймальні (із 19 жовтня 2016 по жовтень
2017 року) прийнято 237 письмових звернень та 42 звернення під час
особистого прийому громадян. Звернення стосувалися матеріальної допомоги на
лікування, сприяння в організації різних заходів, надання юридичної допомоги
та вирішення різноманітних питань, пов’язаних із забезпеченням потреб
територіальної громади м. Кропивницького. На підставі цих звернень мною
подано 29 депутатські запити, ініційовано 11 колективних депутатських запитів
та 141 депутатське звернення.
103 звернення виконано, 38 перебуває на контролі виконавчих органів. На
особистих зустрічах та в телефонному режимі вирішено 98 питань.
Як депутат продовжую співпрацювати з ГО «Серце матері». Підтримка родин з
особливими дітьми була і є моїм пріоритетом. Допомагаю коштами для
проведення семінарів, зустрічей, свят та конкурсів.

Літній табір для особливих дітей
Життя поставило ще одну вимогу: турбуватися про родини учасників АТО, про
їхніх дітей. Завжди підтримую такі ініціативи волонтерів.
У листопаді 2016 року допоміг дітям з особливими потребами із
Кропивницького взяти участь у всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Казкові
мрії», який був спрямований на виявлення, розвиток та підтримку творчих
здібностей дітей з інвалідністю.
У листопаді 2016 року спільно з громадською спілкою «Вища координаційна
рада у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції» та ГО
«Мобільна Волонтерська Група» посприяв організації всеукраїнського семінару
«Проект творчої реабілітації учасників АТО «Від серця митця до серця Героя».
Напередодні новорічних свят та до дня Миколая понад 80 дітей воїнів АТО,
100 дітей з інвалідністю та майже 600 діток з округу привітала моя команда.
Дітям подарували солодощі та святковий настрій.
У лютому 2017 року до громадської приймальні звернулися мешканці Великої
Балки зі скаргою на неналежне патрулювання мікрорайону. Керівництво
національної поліції негайно відреагувало на моє депутатське звернення. Наразі
район регулярно патрулюється, знизився рівень криміногенної ситуації, вулиці
стали безпечнішими.

Також у лютому вкотре підтримав міську організацію Спілки ветеранів
Афганістану щодо відзначення Дня виведення військ з Афганістану. Ветеранам
вручили пам’ятні подарунки.
У березні моя команда завжди допомагає мамам особливих дітей. На прохання
Людмили Шукрути, голови ГО «Серце матері», посприяв влаштуванню свята
для матерів дітей-інвалідів та матерів-інвалідів «Весна для особливих матусь».
Також ми подбали про дітей з родин учасників АТО, батьки яких перебувають в
зоні бойових дій. Діти безкоштовно відвідати обласний театр ляльок, кінотеатр
«Портал», циркові вистави. Позитив та яскраві емоції необхідні дітям, чиї
родини живуть у постійному стресі.
У квітні з Великоднем привітали 75 активістів округу.
На окрузі відбувся традиційний загальноміський суботник. Виділені кошти на
придбання необхідного інвентарю та матеріалів.
До Дня Перемоги на окрузі вшанували ветеранів, дітей війни, ветеранів праці.
Із піснями виступив хор Інгульської шахти. Людей частували гречаною кашею з
м’ясом, на святі було 250 осіб.
Продуктові набори отримало 40 ветеранів-учасників Другої світової війни.
Червень, свято Трійці на окрузі. На глядачів чекав виступ народного колективу
з народними піснями, відтворення традиційної української хати: піч, ліжко,
вишиті рушники, глиняний посуд. Презентували й картини.
Солодкі подарунки вручив іменинникам та сім’ї, яка відзначила ювілей
подружнього життя.
Організувала свято голова квартального комітету Лариса Залещик.

У липні разом з волонтерами ГО «Мобільна волонтерська група» посприяв
екскурсії для дітей з родин учасників АТО в Парк «Київська Русь». Поїздка
подарувала яскраві емоції та багато подяк.
Допоміг організувати подорож дітей з родин учасників АТО до аквапарку
«Коблево». Малеча підкорювала гірки аквапарку та провідала море.
У серпні допоміг коштами на поїздку родин учасників АТО до музею
гончарства на Полтавщині, на фестиваль «Борщик у глиняному горщику».

Екскурсія родин учасників АТО до столиці гончарства, с. Опішня
Полтавська область

19 жовтня звіт перед виборцями на Великій Балці.
Зустріч на окрузі поєднали із відзначенням Покрови, концертом, частуванням.
Подяки за плідну співпрацю, ініціативу вручили головам квартальних комітетів,
активістам мікрорайонів. Осіннє сонце, гарний настрій, звіт про зроблене та
наступні плани задля розвитку мікрорайону.
«Ми разом з вами працюємо два роки. Одні питання відразу вирішуємо, а з
деякими потрібно ще тривалий час попрацювати. Ми разом докладаємо зусиль,
аби ваш мікрорайон не був гірший за центральну частину міста», - зауважив
депутат.

Заходи із благоустрію округу :
 Квартальний комітет №23:
- встановлено дитячо-спортивний майданчик на розі вулиць Шевченка та
Кропивницького, біля 3-ї міської поліклініки.

-

 Квартальний комітет №18:
виконано грейдерування доріг із підсипкою;
капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вул. Воронцовської та вул.
Світлої. За іронією долі на Світлій вулиці років із 20 не було ліхтарів;
відремонтоване асфальтне покриття вул. Архітектора Паученка та
Чайковського (в межах округу);
частково відновлено водопостачання (низький тиск води) по провулках
Ананіївський, Мухіної, по вул. Воронцовській.

 Квартальний комітет №19:
- відновлене освітлення вул.Єгорова, протягом 4 років вулиця не
освітлювалася ;
- виконано грейдерування вулиць.
Нагальні потреби округу:
- Капітальний ремонт вул. Шевченка (від вул. Сєдова до вул. Світлої )
(асфальтування);
- ремонт колодязя на вул. Світлій.
На відсутність вуличного освітлення найбільше скаржилися мешканці Великої
Балки. Раніше на вулицях були темні середні віки. За цей період на багато
вулиць повернулися ліхтарі.
Освітлення приватного сектору триватиме, мешканці віддалених районів мають
право на безпечні вулиці. Програма утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства Кропивницького на 2018 рік передбачає
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення за адресами:
вул.Матросова, пров. Матросова, пров.Чайковського, пров.Спаський,
пров.Ананіївський, пров.Окружний, вул.Шевченка (від вул.Сєдова до
вул.Світлої), вул.Галушкіна.
Зроблено багато, намірів ще більше. Мені довіряють, зі мною радяться, мені
підказують, на що звернутися увагу – як на окрузі, так і в місті. Розвиток
мікрорайону невіддільний від інфраструктури всього міста.

Особистий прийом громадян
Громадська приймальня Андрія Табалова працює за адресою:
вул.Шевченка, 60 з 10-ї до 17-ї години, крім вихідних
Тел. 099 442 47 40; (0522) 22-66-25
Особистий прийом громадян – третій четвер місяця
Прийом громадян у мене, як у секретаря міськради – друга та четверта
середа місяця з 9-ї до 11 години.

