Звіт
депутата Міської ради
міста Кропивницького
сьомого скликання

Розгачова Романа
Виборчий округ № 17 – така собі територія. Це свого роду маленьке чудове
містечко, під назвою Ковалівка, у великому мальовничому місті Кропивницький, де
проживають люди з різними потребами, різними
інтересами і баченнями розвитку мікрорайону
та міста в цілому. Але є спільна для всіх риса:
кожному жителю мого округу хочеться бачити
своє місто, свою вулицю, свій двір затишними
і охайними. Тому моя діяльність як депутата
Міської ради міста Кропивницького завжди
спрямована на захист інтересів територіальної
громади, виконання доручень виборців у межах
депутатських повноважень.
За звітний період , а саме з грудня 2017 року по грудень 2018 року, свою
депутатську діяльність здійснював відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих
рад» та інших нормативно-правових актів, що визначають діяльність депутата
міської ради.
Відвідував засідання сесій, хоча в силу поважних причин це не завжди було
можливо. Долучався до активного обговорення важливих питань та прийняття
рішень. Також вносив пропозиції та корективи на засіданнях постійної комісії з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної
власності, членом якої я є.
За адресою: вул. Вокзальна, 16, корп. 3,
( КП «ЖЕО № 1»КМР») регулярно проводив
прийоми мешканців, а також на прохання
жителів мікрорайону були і виїзні зустрічі. У
ході спілкування озвучувалось чимало проблемних
питань, які потребували негайного вирішення. В
основному вони стосувались ремонту покрівель,
під’їздів і фасадів, благоустрою прибудинкових
територій, вчасної подачі тепла в квартири та
багатьох інших не менш важливих питань.
Жодне звернення не залишилось без належної
уваги. За усіма складені депутатські листи та направлені до міського голови, його
заступників, начальників управлінь та комунальних підприємств Міської ради.

За мого сприяння були включені до «Програми утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального господарства
міста Кропивницького на 2017-2021 роки» та
підтримані депутатським корпусом наступні
роботи:
- капітальний ремонт покрівлі будинку
№ 26, корп. 3 по вул. Вокзальній;
- капітальний ремонт інженерних мереж
у житловому будинку № 20, корп. 3 по вул.
Вокзальній;
- поточний ремонт асфальтного покриття
по просп. Перемоги;
Зазначені роботи виконано в повному обсязі.

Не менш важливим завданням для мене
цього року було освітлення прибудинкових
територій житлових будинків № 4 та № 5 по
вул. Вокзальній – і це вдалося. Зараз мешканці
можуть повертатися до своїх домівок в темну
пору доби без остраху.

За мого сприяння були проведені ремонти в під’їзді № 5, що по просп. Перемоги, 12,
корп. 1 та у під’їздах № 2 по вул. Вокзальній, 20, корп. 2, корп. 3.
Також було організовано та проведено заходи з прочищення і промивання
каналізаційної мережі до житлових будинків за адресами: просп. Перемоги, 2 та 6,
а також по вул. Вокзальній, 28.
В силу природних факторів, цього року за адресою: вул. Вокзальна, 28 сталася
жахлива ситуація – під великим тиском вітру
повалилися дві тополі, тому за мого сприяння всі
сили були направлені на ліквідацію лиха та обрізку
інших аварійних дерев задля безпеки здоров’я і
життя мешканців. Такі ж роботи були проведені
і за наступною адресою: вул. Вокзальна 18, корп. 1
( ОСББ «Заможна оселя»).
По просп. Перемоги, біля житлового будинку
№ 2, були проведені не менш важливі заходи, а
саме – вирубка чагарників.

Протягом багатьох років територія ДНЗ
№ 27 (ясла-садок) «Вишенька» мала вкрай
незадовільний стан асфальтного покриття.
Відсутність задовільного стану призводила
до випадку травматизму малюків. У зв’язку
з цим мало місце вирішення даної проблеми
дошкільного закладу. Було розроблено
проектно-кошторисну документацію, де
вартість капітального ремонту складає
понад 1500 тис. грн. У 2018 році виділено
частково та освоєно кошти з міського
бюджету на капітальний ремонт прилеглої
території ДНЗ № 27. Завершення робіт з відновлення асфальтного покриття
заплановано у 2019 році.
Рік за роком цікавлюсь життям КЗ «НВО ЗНЗ I – III ступенів № 20 – дитячий
юнацький центр “Сузір’я”» . Як і завжди, в день
знань першокласники отримали подарункові
набори, а саме: шкільне приладдя, яке, сподіваюся,
стане запорукою гарних оцінок. Також, розуміючи
важливість першого кроку в доросле життя,
кращі з найкращих учнів на святі останнього
дзвоника отримали грошову винагороду за свої
безмежні старання у навчанні.
Також цьогоріч за мого сприяння до навчального
закладу з міського бюджету було виділено кошти
у сумі близько 1500 тис. грн на встановлення 197
вікон в навчальних кабінетах, приміщеннях
загального користування та харчоблоці.
Великою гордістю для нашого міста та держави в цілому є люди, які заслуговують
на повагу та глибоку пошану від нинішнього покоління, – ветерани Великої Вітчизняної
Війни. Тож свято Перемоги не обійшлось без привітання цих героїчних людей з
врученням подарунків.

Другий рік поспіль, разом з однопартійцями
ВО «Батьківщина», проводили урочисті
святкування на Козачому острові присвячені
таким святам як “День захисту дітей” та
“День Козацтва”.

Мешканці міста мали можливість послухати
виступи місцевих колективів та взяти участь у
різноманітних розвагах.

Цьогоріч для підростаючого покоління було
організовано ще один захід – екскурсія до музею
Пожежної частини міста Кропивницького з
навчально-пізнавальною метою.

Дітлахи мали можливість пізнати
історію її виникнення, поспілкуватися зі
справжніми пожежниками та отримати
корисні знання безпечного поводження з
вогнем.

Декілька років тому більшість будинків мого
виборчого округу перейшли в статус ОСББ, то ж
їх підтримка стала ще одним моїм невід’ємним
обов’язком як депутата міської ради. На письмові
звернення, такі ОСББ як «Злагода – Люкс»,
«Добробут – 2016», «Перемоги 14 – Ковалівка»,
«Перемоги – 2», «Фортечний – 2016» отримали
фінансову допомогу на будівельні матеріали, яких
потребували для ремонту фасадів, козирків,
ліфтів. Крім того, на їх прохання були виготовлені
лавочки та столи.

Також за власний кошт вирішено наступні
питання:
завезено
пісочок
до
дитячих
майданчиків та ДНЗ № 17 «Орлятко», ДНЗ № 27
«Вишенька».

- придбано лампу денного освітлення для дітей інклюзивно-ресурсного центру,
що розташований на території ДНЗ (ясла – садок) № 17 «Орлятко»;
- придбано фарбу для ДНЗ № 17;
- придбані будівельні матеріали для потреб мешканців житлового будинку по
вул. Вокзальна, 20, корп. 2;
- з нагоди суботника мешканцям мікрорайону завезено фарбу та вапно для
наведення ладу на прибудинкових територіях;

- завезено відсів для підсипання в зимовий
період всім бажаючим ОСББ мого
виборчого округу, а також ДНЗ № 17
(ясла-садок) «Орлятко» та ДНЗ № 27
(ясла-садок) «Вишенька»;

- надано матеріальну допомогу учням 5-В класу КЗ «НВО ЗНЗ I-III
ступенів № 20 – дитячий юнацький центр “Сузір'я”» для придбання лінолеуму
у навчальний кабінет класу;
- відремонтовано вхідну групу, а саме фасад та козирок під’їзду № 2 по просп.
Перемоги, 8, корп. 1 ;
- надано співфінансову допомогу під’їздам № 1 та № 2 будинку № 22, по
вул. Вокзальній, на придбання вхідних дверей та домофонного обладнання;
- виготовлено та встановлено пандус для людей з особливими потребами за
адресою: просп. Перемоги, 12, корп. 3, 1-й під’їзд.
На цьому добрі справи не завершаться, і в наступному році буду продовжувати
працювати на благо мешканців мікрорайону Ковалівка та міста в цілому. Головні
принципи, яких я завжди дотримуюсь у житті та депутатській діяльності, – це
здоровий глузд та людяність, щоб не було соромно перед своїми виборцями.
Громадська приймальня знаходиться за адресою:
вул. Вокзальна, 16, корп. 3 («КП ЖЕО № 1» КМР»).
Телефон для довідок: 095 321 16 25

