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Звіт  за 2017 рік 
 
 

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 України: 8, 10, 12 к.1, 12 к.4– 12 

к.5; вул.Пацаєва: 12 к.1–12 к.2; вул. Героїв України: 14–14 к.1, 16 к.1– 16/17; 

вул.Пацаєва: 14 к.1–14 к.2; вул. Героїв України: 12, 12 к.2–12 к.3, 12А; 

вул.Космонавта Попова: 13 к.1–15/18; вул.Пацаєва: 10. 
 

З листопада 2016 року по листопад 2017 року депутатської роботи в 

Кіровоградській міській раді та роботи з виборцями керувався Законом 

України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом Кіровоградської 

міської ради. 
 

Я є членом постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

з 30.03.2016 року. З дев’яти запланованих на цей рік засідань комісії був 

присутнім на чотирьох засіданнях, під час яких брав участь у активному 

обговоренні висунутих пропозицій виступаючими на засіданні комісії. 

     З бюджетних коштів було видано матеріальну допомогу у розмірі більше 

сорока тисяч гривень.   
 

За 2017 рік було зроблено: 
 

1. Ремонт покрівель за адресою вул. Героїв України, 16, корп. 1 

(капітальний ремонт; виконано)  

2. Ремонт покрівель за адресою вул. Героїв України, 8 (капітальний 

ремонт; в роботі); 

3. Ремонт ліфтів за адресами: 

• вул. Героїв України, 12, корп. 4, під’їзд 1; 

• вул. Героїв України, 12, корп. 4, під’їзд 2; 

• вул. Героїв України, 12, корп. 4, під’їзд 4; 
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• вул. Героїв України, 14, під’їзд 4; 

• вул. Героїв України, 14, під’їзд 5; 

• вул. Героїв України, 14, під’їзд 6; 

• вул. Героїв України, 12, корп. 1, під’їзд 1; 

• вул. Героїв України, 12, корп. 1, під’їзд 2; 

• вул. Героїв України, 12, корп. 1, під’їзд 3; 

• вул. Героїв України, 12, корп. 1, під’їзд 4; 

• вул. Героїв України, 12, корп. 1, під’їзд 5; 

• вул. Героїв України, 12, корп. 1, під’їзд 6. 

За моїми депутатськими зверненнями було відремонтовано вулицю Героїв 

України. Також було вкладено угоду про капітальний ремонт по вулиці 

Пацаєва, котра буде реалізована впродовж 2018 року. 

 

Завжди у моєму полі зору були прохання, звернення мешканців виборчого 

округу № 4. Зокрема протягом року до мене звертались завідуючі будинків з 

проханням виділити необхідну кількість матеріалів для благоустрою 

будинків,  а саме було надано фарбу, було встановлено лавки, розвезено пісок 

по подвір’ям та багато іншого.  
 

Мене, як депутата, цікавить розвиток свого округу і міста. І тому цієї весни 

було проведено суботнє прибирання по вулиці Космонавта Попова 13 к.1–

15/18. 

   
 
 

Маленьких мешканців свого округу привітав з Днем захисту дітей і був 

влаштований невеличкий концерт з цього приводу. В цей день дітки ласували 

морозивом та іншими солодощами. 
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Шановні жителі округу, лише з Вашою підтримкою ми зможемо змінити 

умови життя. Я не буду зупинятись у своїй діяльності! 
 

Звертайтесь до мене за електронною адресою tovstogan@krmr.gov.ua та 

телефоном  

 

 
 
 

З повагою 

депутат Кіровоградської міської ради                            Богдан Товстоган 
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