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ЗВІТ

депутата міської ради міста Кропивницького
VIІ скликання
ДРИГИ ВАДИМА ВІКТОРОВИЧА
про проведену роботу
на виборчомуокрузі №30
за 2017 рік
Звітний період:
з грудня 2016 року
по грудень 2017 року
Хочу подякувати своїм виборцям за довіру. Довіра виборців зобов’язує до
особистої відповідальності за життя, добробут кожного мешканця мого округу.
Про високий рівень довіри виборців свідчить те, що 25 жовтня 2015 року
мене вдруге мешканці обрали депутатом Кіровоградської міської ради по
виборчому окрузі № 30.
І мене це надихає ще більше на плідну депутатську діяльність. Добре
розумію проблеми в місті і на окрузі, проблеми людей, які довірили мені
представляти свої інтереси у Міській раді.
Я розумію, що представник влади повинен бути відкритим до людей, до
спілкування з ними і до вирішення проблемних питань мешканців.
Основний принцип, яким я керуюсь упродовж усієї депутатської діяльності це тісна співпраця з органами влади усіх рівнів, з громадою, з адміністрацією
школи та дитячого садочку, з квартальними комітетами для того, щоб всі разом
працювали злагоджено, ефективно на користь територіальної громади міста.
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Слід зауважити, що я завжди відчуваю підтримку міського голови, секретаря
міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, а також керівників органів міської ради.
Зважаючи на ситуацію і скрутне становище у державі всі відносяться з
розумінням до проблем мешканців і по можливості допомогають і мешканці
розуміють, що зробити все й одразу неможливо, бо це великі витрати.
Але, спільними зусиллями і з розумінням один одного, допомагаючи у
вирішенні важливих питань нам все вдається, бо я і наша команда працюють не
задля власної слави, а задля людей.
Я впевнений, що разом зробимо наше місто ще кращим. Я знаю, що лише
спільні зусилля йдуть на користь громаді. Тільки тоді, коли влада й громада
разом можна збудувати дійсно Європейське місто, в якому всім буде камфортно.
У своїй депутатській діяльності завжди дотримувався основного Закону
України – Конституції, керувавсяЗаконом України “Про місцеве самоврядування”,
Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом роботи
міської ради та іншими нормативними документами, які визначають порядок
діяльності депутата у раді.
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради
вважаю: приймати активну участь у роботі органів місцевого самоврядування, у
пленарних засіданнях міської ради та засіданнях постійної комісії з питань
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовищ, в якій мене обрано секретарем комісії для
вирішення
У звітному році відбулося 13 пленарних засідань Міської ради, був
присутній на всіх 13 засіданнях та на всіх постійних комісіях Міської ради.
Хочу зазначити, що моя діяльність, як депутата міської ради, не
обмежувалась лише сесійними засіданнями та участю у засіданні постійної
комісії. Я постійно підтримував зв'язок з мешканцями виборчого округу та
намагався бути в курсі всіх потреб та проблем мешканців, тому що вважаю, що
важливою складовою у депутатській діяльності є постійна робота з виборцями.
Основним завданням депутата вважаю своєчасне забезпечення і ефективне
вирішення доручень виборців, звернень і вивчення причин, що їх породжують та
внесення пропозицій до відповідних органів, з метою їх усунення.
Докладно вивчаю питання, висловлюю свою думку, готую депутатські
звернення та депутатські запити і виступаю на сесіях міської ради. Кожний мій
виступ, моє звернення чи запит несуть конкретну пропозицію, чимало з яких уже
втілені в життя та виконані.
Те, що робить депутат міської ради – це громадська діяльність, іншими
словами – безкоштовна робота. Робота, яка вимагає часу, терпіння і неабияких
зусиль. Але, я переконався, вона немарна. Платою є - вдячна усмішка молодої
мами, зворушливе «спасибі» пенсіонерів, довіра людей і рідний край, округ, які
змінюються на очах нашими спільними зусиллями: влади, громади, квартальних
комітетів.
До речі, в самоорганізації населення приватного сектора визначну роль
відіграють квартальні комітети. Люди самі обирають голову квартального
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комітету, якому довіряють і якого підтримують. Зазначу, що їх авторитет
незаперечний.

Я дуже вдячний за плідну роботу своїм помічникам – Олексієнко Андрію
Вікторовичу, депутату Подільської районної у місті ради Шаповалу Дмитру
Анатолійовичу та депутату Подільської районної у місті ради голові квартального
комітету № 3 - Березі Людмилі Василівні та головам квартальних комітетів № 4 Бардаковій Ларисі Федорівні, №2 - Перевозній Галині Василівні і голові ОСН Гончарову Віктору Захаровичу. Вони завжди в курсі всіх справ та всіх проблем
на окрузі. Вони дійсно дбають про людей, про наш округ, про наше місто в
цілому.
Моя депутатська діяльність в 2017 році, як і в попередні роки значною
мірою була пов’язана саме з квартальними комітетами. Спільними зусиллями з
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квартальними округу за сім років моєї депутатської діяльності вдалося зробити
дуже багато.
Всього з початку скликання було підготовлено та направлено на виконання у
виконавчі органи ради 255 депутатських звернень та 22 запити. На контролі до
виконання залишається ще 143 депутатських звернення, які я планую в
наступному році все ж таки вирішити.
Це такі важливі питання, як ремонт тротуарів, поновлення та встановлення
освітлення на вулицях та провулках, відновлення дорожнього покриття,
облаштування безпечних пішохідних переходів та багато інших питань з
благоустрою округу.
З метою захисту інтересів виборців мною в 2017 році було ініційовано 22
депутатських запити, 62 депутатських звернення та направлено 8 колективних
депутатських звернень, проведено 47 прийомів громадян на яких прийнято понад
300 громадян та проведено 18 зустрічей з виборцями.
Так, завдяки клопотанням та зверненням мешканців мною ініційовано в
2017 році та міською владою підтримано та виконано такі роботи:
проведено капітальні ремонти дорожнього покриття по провулках
Маріупольському, Новоукраїнському, провулку від вулиці Нижньо П’ятихатської
до Верхньо П’ятихатської ;
проведено поточні ремонти доріг по вулиці Микитенка, Шкільнійі частини
провулку Маріупольському 6-й(сколом), прогрейдеровано та підсипано відсівом
частину дороги по вул. Луганській, провулку Очаківському;
встановлено дорожні знаки щодо пункту зупинки автобусів по вулиці
Бобринецький шлях та відновлено пішохідні розмітки по всьому окрузі;
виконано ремонт залізного мосту у мікрорайоні Арнаутово (металевої
частини);

З березня місяця по жовтень проводився постійний покіс трави
мікрорайонах Арнаутово, Масляниківка, Никанорівка;

в
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Проведено розчищення недіючих кладовищ в мікрорайоні Масляниківки
(вул.Баумана) та кладовищ, розташованих на Арнаутово і Никанорівки.
Особливої уваги заслуговує вирішення довгоочікуваного транспортного
питання. Зараз по окрузі їздять нові багатогабаритні, комфортабельні автобуси.
Взимку проводилось розчищення від снігу дорожнього покриття і
підсипання піщаною сумішшю вулиць та провулків на виборчому окрузі № 30.
Ніколи не залишалися без моєї уваги люди похилого віку, які зверталися з
проханням щодо завезення дров для пічного опалення житлового приміщення.
За ініціативи мешканців і мого сприяння міською радою встановлено та
поновлено освітлення на вулицях: Осмьоркіна, Багратіона (С.Хрипунова),
Верхньо П’ятихатській, Чугуївській, Маріупольській, провулку Очаківському.
Понад 100 осіб звернулися за наданням матеріальної допомоги і отримали її
уже в цьому році.
Багато мешканців часто телефонують щоб подякувати за турботу за
вирішені питання.
Люди радіють і я разом з ними, мені приємно бачити їх радісні обличчя,чути
вдячні слова.
Крім турбот по облаштуванню території округу я часто зустрічаюсь зі
своїми виборцями на окрузі і в приймальні дні, тому мені добре відомі проблеми
округу. До мене завжди на прийом приходить багато громадян з різними
проблемами, навіть особистими.
Серед моїх відвідувачів чимало громадян похилого віку, яким інколи
потрібно просто поговорити й бути почутими. Вони звертається до мене не як до
представника влади, а як до людини, якій довіряють, яка може їх вислухати,
заспокоїти і допомогти.
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Також для мене є важливим проведення дозвілля разом з виборцями і
можна сказати, що культурне життя у нас на окрузі вирує.

Багато започаткованих традицій святкування на окрузі. Так декілька років
тому на центральній вулиці І. Микитенка було встановлено на будівлі НВО № 33
пам’ятну дошку І.К. Микитенку.
А в цьому році в форматі святкування Дня міста було презентовано та
випущено книгу дружини І.К. Микитенка Зінаїди Краян «Я була щаслива з
тобою».

Так, на окрузі разом з виборцями та квартальними і в цьому році
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продовжується традиція: святкувати всі державні свята всією громадою:
Новорічні, різдвяні свята, свято масляної, День Перемоги, День Міста, свято
першого та останнього дзвоника, на яких учасники та гості куштують солодощі та
нагороджуються подарунками.
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Так, у травні поточного року здійснилася мрія учнів навчально- виховного
об’єднання №33 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, дошкільного навчального
закладу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, на останній
дзвоник всі випускники школи отримали від мене безкоштовну поїздку до міста
Львова.
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Для малечі в цьому році встановлено новий дитячий майданчик, а також
встановлено новий спортивний майданчик для старшокласників на території
НВО №33 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, дошкільного навчального
закладу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

Про подарунки школярам та малечі я ніколи не забуваю до новорічних та
різдвяних свят. Вітаємо всіх учнів солодощами .
Також піклуємося і про самих маленьких мешканців округу. Майже до
кожного свята малята отримують подарунки.
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Для учнів школи придбано мультимедійну дошку та внесено мої пропозиції
на ремонт школи в наступному році.
Мені часто кажуть працівники школи: «Як добре, коли у школи є дбайливий
господар і надійний друг» і мені звісно приємно це чути.
Я дуже вдячний адміністрації школи, педагогічному колективу та
вихователям за їх турботливе та відповідальне ставлення до своєї роботи, за
колосальний внесок і плідну роботу у вихованні підростаючого покоління та за
нашу співпрацю.
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Діти – наше майбутнє і тому я бажаю їм миру, достатку, здоров’я та світлої
долі. І буду все робити для їх щасливого майбутнього.
Дбаємо і про ветеранів війни і традиційно вітаємо їх з Новим роком, з
Великоднем, з річницею визволення України та Днем Перемоги та завжди вітаємо
ювілярів округу- це є доброю і важливою частиною моєї роботи як депутата.
Багато уваги приділяється організації святкування на мікрорайонах,
організацією яких займаються всі: адміністрація школи, працівники будинку
культури та бібліотеки, а також завжди допомагають квартальні комітети.
Так, на окрузі знаходиться Будинок культури та бібліотека-філія № 7, які
згуртовують навколо себе багато людей і в яких постійно відбуваються концерти,
зустріч та різні заходи.
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Я бачу, як змінилося обличчя нашого округу та люди за останні роки і
радію.
Помітив, як з кожним роком зростає кількість мешканців, які почуваються
дбайливими господарями, дбають про свої будинки, садять багато дерев, квітів
біля будинків, на вулицях, дбають про озеленення нашого округу, активно
приймають участь у суботниках батьки разом з дітьми.

Також помітив, що коли йдеш людям назустріч, вони починають відчувати
особисту відповідальність за все і за всіх: за своїх дітей, за свій будинок, за
територію навколо нього, за облаштування вулиці, майданчиків, за благоустрій
округу, міста і активно приймають участь у всіх заходах. Хочу зазначити, що тим,
хто готовий сам докласти зусиль до вирішення проблем і допомагати легше.
Є свідомі люди, які розуміють, що вирішити проблемні питання
мікрорайону можна лише разом. Зрозуміло, якщо громада і влада долучається до
вирішення проблемних питань то можна швидко навести лад в кожному подвір’ї,
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в кожному районі, в кожному куточку нашого міста.
Також хочу зазначити, що на окрузі вистачає проблем, але радує те, що зараз
люди почали довіряти владі.
Я за те, щоб попри всілякі негаразди в країні, необхідно дивитись і вірити у
краще майбутнє, мріяти про краще майбутнє і разом будувати його.
Вірю в те, що разом ми перетворимо наше місто Кропивницький на сучасне
Європейське місто.
Ще раз хочу подякувати за ділову співпрацю, за терпіння та розуміння
своїм помічникам, головам
квартальних комітетів, працівникам школи,
бібліотеки, будинку культури та всім громадянам округу, а також всім керівникам
виконавчих органів міської ради хто допомагав і брав активну участь у вирішенні
актуальних питань територіальної громади виборчого округу №30.
Хочу привітати всіх з НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ та
побажати всім міцного здоров’я і щастя, родинного благополуччя і злагоди,
незгасаючої енергії та творчої наснаги
З ПОВАГОЮ
КРОПИВНИЦЬКОГО

ДО ВСІХ ДЕПУТАТ
ВАДИМ ДРИГА
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