ЗВІТ
про проведену роботу на виборчому окрузі № 21
депутата міської ради міста Кропивницького
VIІ скликання
ТЕРЗОВА ДМИТРА СЕМЕНОВИЧА
за 2017 рік

У відповідності до статті 16 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» представляю свій звіт, як депутат міської ради міста
Кропивницького.
Завдяки довірі та підтримці мешканців, в жовтні 2015 року був
обраний
вдруге до складу міської ради VІІ скликання депутатом міської ради від
виборчого округу №21.
Тому, виявлену вдруге довіру людей обов’язково виправдаю.
Допомагати та відстоювати інтереси мешканців даного округу
розцінюю, як свідомо взяті на себе обов’язки перед мешканцями, які
протягом двох скликань намагаюсь виконувати сумлінно та
відповідально.
У своїй депутатській діяльності постійно керуюсь Конституцією
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян»,
Регламентом роботи міської ради та іншими нормативно-правовими
актами, що визначають діяльність депутатів у раді.
Моя мета - відстоювання національних і соціальних прав та
інтересів українських громадян, зокрема, мешканців мого округу
Мені хочеться, щоб наше місто, наш округ ставало ще кращим,
щоб з'являлися нові можливості розвитку молоді, підвищувалась якість
освіти, щоб життя мешканців мого округу було цікавим і яскравим.
Це можливо, якщо ми об'єднаємо свої зусилля і будемо відкриті
для обговорення та вирішення всіх проблемних питань округу.
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Мої принципи - вирішувати все тут і зараз, піклуватися один про
одного, діяти на результат. Головне - робити все можливе для своїх
виборців.
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської
ради, вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради, у роботі
постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної
власності.
У період з 03.01.2016 по 28.12.2017 роботи постійної комісії з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та
комунальної власності було проведено
11 засідань. На них було
розглянуто більше 420 питань. Особливого значення депутати комісії
надавали підготовці питань, що виносяться на розгляд сесій міської
ради, де порушувалися проблемні питання життєдіяльності міста,
питання ремонту доріг, відновлення освітлення на вулицях міста та інші
питання благоустрою.
Але, найважливішою складовою у здійсненні депутатської
діяльності вважаю роботу з виборцями, людьми всіх категорій
незалежно від віку і зайнятості на тій чи іншій роботі, а також
забезпечення своєчасного вирішення питань з якими звертаються
мешканці, вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх
пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення.
Зокрема, саме на підставі звернень мешканців округу так
квартальних комітетів проведені роботи по ремонту і благоустрою
округу.
Життєдіяльність виборчого округу № 21.
Завдяки налагодженій і плідній співпраці з квартальними
комітетами депутатами Кіровського району та громадським активом
округу протягом року вдалося вирішити багато проблемних питань.
Завдяки нашій співпраці з представниками влади
вирішено
найголовнішу транспортну проблему – забезпечено мешканців
виборчого округу № 21 якісним транспортом.
Мешканці в цьому році радо дякують за комфортабельні автобуси,
яких вони чекали багато років.
Мені дуже приємно, що зараз по окрузі їздять красиві, якісні і
великогабаритні автобуси, які можуть перевозити велику кількість
мешканців згідно графіку, аж до 23 години. В цьому році плануємо
закупити ще, як мінімум, 2 автобуси середньої місткості для мешканців
району Балашівка.
Як депутат, громадянин та мешканець міста постійно брав активну
участь у всіх заходах, які проводилися на окрузі за звітний період.
На прохання мешканців мікрорайону Старої Балашівки за власні
кошти побудовано та встановлено автобусну зупинку громадського
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транспорту біля пров. Громадянського, що веде до діючого кладовища.
Відповідно до клопотань мешканців щороку грейдеруються та
засипаються щебенем і відсівом вулиці виборчого округу № 21.
За мого сприяння і в 2017 році продовжується
поетапне
забезпечено мешканців мікрорайону Старої Балашівки доброякісною
питною водою, шляхом проведення нової централізованої водопровідної
магістралі.
На сьогодні залишаються на контролі до виконання будівництво
водопроводу по вул. Балашівській, вул. Івана Богуна.
Направлено багато депутатських звернень та запитів і на сьогодні
залишаються на контролі до виконання відновлення освітлення по:
вул. Івана Богуна, вул. Зеленогірській, вул.Народній, вул. Дорошенка,
вул. Зарічній,
вул. Івана Виговського та пров.Добролюбова,
пров.Водозбірному, проїзду Петровського, пров. Безіменному (від вулиці
Зарічної, вверх до вулиці Калнишевського, вул. Дорошенка).
Мій депутатський фонд за звітний період розподілено наступним
чином:
надано
одноразової
матеріальної
допомоги
22
малозабезпеченим громадянам округу на 90 000 грн.
Одним з пріоритетів моєї роботи на Балашівці є освітлення вулиць.
Так в 2017 році повністю освітлені вулиці Друга Залізнична,
Балашівська, О. Шаповалова, Філатова, Г. Сагайдачного, Брянська і
Карбишева, провулки Дунаєвського і Бородинський.
Однією з найважливіших ділянок моєї роботи, як депутата на
виборчому окрузі, є особистий прийом громадян. Проблеми моїх
виборців для мене завжди сприймаю, як особисті. Намагаюся по
можливості зустрічатись із мешканцями округу та в межах своїх
повноважень, допомагати у вирішенні побутових та соціальних проблем
громади в цілому і кожного виборця зокрема.

Графік прийому виборців на виборчому окрузі № 21.
Відповідно до розробленого та затвердженого міською радою
графіка прийому громадян депутатами ради на своїх виборчих округах в
2017 році проведено:
- особистих прийомів у приймальні – 37, відвідало 157 осіб;
- виїзних прийомів та зустрічей із мешканцями – 22;
- опрацьовано письмових заяв мешканців – 39;
- надіслано депутатських звернень та запитів – 22;
- долучився до колективних звернень та запитів – 12.
Переважне число звернень стосувалося таких питань як виділення
матеріальної допомоги, вирішення матеріальних проблем установ
освіти, культури, вирішення житлово-комунальних питань.
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За мого сприяння були підготовлені та надані пропозиції на 2018
рік до Головного управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького щодо включення до “Програми
розвитку житло-комунального господарства та благоустрою міста на
2018 рік” ряд питань з якими зверталися мешканці та адміністрація
шкіл: щодо асфальтування, ремонту доріг, відновлення зовнішнього
освітлення вулиць округу, проведення капітального ремонту харчоблоку
у комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання «Школа
козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільногуманітарний ліцей - дошкільний навчальний заклад» по
вул.Береговій,1, а також проведення заміни вікон у комунальному
закладі «Навчально-виховне об’єднання № 15 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу,
дитячий юнацький центр «Явір» по вул. Казанській та облаштування
кладовища по провулку Громадянському огорожею, майданчиком для
прощання з померлими та планування доріжок на новому кладовищі і
підсипання їх відсівом.
Хочу вас запевнити, що в подальшій своїй діяльності і надалі
намагатимусь приділяти максимум уваги найскладнішим проблемам
сьогодення, втілювати в життя поставлені переді мною завдання,
прислухатися до побажань виборців та прикладу всіх зусиль до їх
вирішення.
Пам’ятайте про те, що Україна починається з кожного
із нас!
Виражаю подяку виборцям за активну громадську позицію,
квартальним комітетам - за піклування, наполегливість та ефективну
роботу.
Бажаю всім у 2018 році мирного неба, міцного здоров’я і
щастя, родинного затишку і злагоди, незгасаючої енергій і
благополуччя.
Хай доля щедро обдаровує Вас радістю, коханням і
добром та всіма земними гараздами.
З повагою
Депутат міської ради VІІ cкликання

ДМИТРО ТЕРЗОВ

