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Шановні мешканці 12 округу!
Звітую перед Вами про свою депутатську діяльність. За 2017 рік
депутатської роботи у міській раді міста Кропивницького я намагався
пропрацювати та вирішити всі найболючіші питання округу, які зібрав під час
особистого спілкування з мешканцями округу, прийомів громадян, звернень та
заяв до мене, як депутата міської ради по 12 округу.

За 2017 рік мною було зроблено:
- Капітальне асфальтування прибудинкової території за адресою вул. Ак.
Тамма 25 (бюджет міста);
- Ведуться роботи з асфальтування прибудинкової території за адресою вул.
Соборна 23/34 (бюджет міста);
- Приймав участь у запуску котельні в шкільному закладі № 17.
- Забезпечено фарбою для проведення толоки будинки за адресами: вул. Ак.
Тамма 5, вул. Яновського 98-100, вул. Яновського 151-155 (стадіон), вул.
Яновського 153, вул. Комарова 48/149;
- Встановлено металеві двері в підвальне приміщення будинку за адресою
вул. Ак. Тамма 5
- Виділена матеріальна допомога на купівлю та встановлення металевих
дверей для одного під’їзду за адресою : вул. Яновського 159;
Оновлення зовнішнього освітлення території та подвір’я будинку за
адресою: вул. Ак.Тамма, буд. 9, Комарова 58, вул. Ак. Тамма 5;
- Замінено автоматичний вимикач в електрощитовій будинку за адресою :
вул. Комарова 40;
- Встановлено пісочниці та завезено пісок у дитячі пісочниці за адресою:
вул. Яновського 153 – А, вул. Яновського 157, вул. Соборна 22-А;
- Облаштовано волейбольний майданчик за адресою вул. Ак. Тамма 11;
- Встановлено новий дитячий майданчик за адресою вул. Ак. Тамма 5-9 ;
- Проведено частковий ремонт зовнішньої стіни будинку за адресою : вул.
Комарова 48/149;
- Встановлено лавочки за адресами: вул. Яновського 155 (спортивний
майданчик), вул. Ак. Тамма 21 (3 під’їзд);

- Проведено ремонт металевої конструкції парадного входу вул.
Яновського 155-А під. № 4, та встановлено металеві поручні парадний
вхід Яновського 155-А під. № 5;
- Привітання дітей округу з Днем захисту дітей (солодощі);
- Надано матеріальну допомогу на лікування двадцять одному жителю
округа;
- Надана матеріальна допомога сім’ї після пожежі за адресою : вул.
Комарова 48/149.
Проекти над якими працюю зараз:
- Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території за
адресою вул. Соборна 22, вул. Яновського 157-159;
- Ремонт парадного входу до під’їзду та фасаду буд. Соборна 22.
Згідно “Програми утримання благоустрою та розвитку житловокомунального господарства м. Кропивницького” планується по округу № 12 на
2018 рік виконати капітальний ремонт внутрішньодворових доріг за
наступними адресами:
- вул. Комарова 58;
- вул. Ак. Тамма 9 (тротуар);
- вул. Яновського 151;
- вул. Комарова 40;
- вул. Комарова 42;
- вул.Комарова 48/149.
Основною депутатською функцією є лобіювання інтересів жителів округу в
Кіровоградській міській раді.
Звертаю Вашу увагу на те, що лише за допомогою Ваших звернень та
інформування мене про проблеми, які виникають на окрузі, я можу ефективно
працювати.
Звертайтесь з пропозиціями! Я завжди радий допомогти у вирішенні
різних питань! Тільки спільними зусиллями ми разом покращимо життя 12
округу!
Запрошую Вас на особистий прийом, який проходить з 10- 00 години до
12-00 години кожну суботу місяця в приймальні, яка знаходиться за адресою:
вул. Ак. Тамма 7 , маг. № 28 (адм. ринку «Європейський»).
З повагою, Ігор Захаров.

