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ГРУДЕНЬ'2017

Рафаель Санасарян:
В
Обов'язок депутата –
виконувати свої обіцянки!

той час, як Радикальна партія Олега Ляшка
відстоює інтереси українців на загальнодержавному рівні, депутат Кіровоградської
міської ради 7 скликання від РПЛ Рафаель
Санасарян поліпшує життя мешканців свого рідного округу №2, який його обрав. Він
з гордістю звітує перед виборцями за кожну
здійснену за два роки депутатства обіцянку.
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ПООБІЦЯВ – ЗРОБИВ
Як депутат
Рафаель Санасарян
турбується про людей,
які його обрали

ва роки тому депутати сьомої
Д
каденції зайняли свої робочі
місця в залі сесійних засідань. Рафа-

ель Санасарян у міській раді працює
заступником голови профільної комісії з питань житлово-комунального
господарства. В той же час депутат
активний та ефективний на своєму
виборчому окрузі, про щосвідчать

високі показники довіри та підтримки громадян.
Помітні і масштабні зміни на окрузі №2, яких до цього часу люди не
бачили майже 20 років.
Хоча і нелегко привести у належний стан мікрорайон, яким давно
ніхто не піклувався – Рафаелю Санасаряну це вдалося!

За ініціативи та сприяння Рафаеля Санасаряна у 2017 році було виконано:
Капітальний ремонт

прибудинкових доріг

• вул. Героїв України 28
• вул. Героїв України 22, к. 1, к.2
• вул. Генерала Жадова 27 к.3
• вул. Героїв України 27-24, к. 1
• вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3;
•	від будинку № 27, корп. 3 по вул.
Генерала Жадова до буд. № 22,
корп. 2 по вул. Героїв України;

Проведено капітальний
ремонт покрівлі

в 5-ти поверховомубудинку
за адресою: вул. Космонавта
Попова, 26, корпус 4;

Проведено частковий
ремонт покрівлі

будинку № 30, корп.
1 по вул. Героїв України;

Проведено ремонтні роботи
в під’їздах 3-х будинків;
Проведено капітальний
ремонт освітлення:

Замінені старі двері на нові
•	вул. Генерала Жадова
28 к.3 під’їзд № 3
•	вул. Героїв України 30 під’їзд №1

Проведено санітарну
обрізку дерев
на прибудинковій території
буд. № 30, корп. 1 по
вул. Героїв України;

Встановлено зупинку
по вулиці Героїв України, 30

•	вул. Космонавта
Попова, 26, корп. 4;
•	вул. Генерала Жадова, 28, корп.3;
•	вул. Героїв України, 22,
корп. 3 (дорога від вул. Попова до
будинку за вказаною адресою);

Замінено труби

• вул. Жадова, 27, корп. 3;
•	вул. Жадова,23, корп. 1, 2, 3;

централізованого опалення

• вул. Героїв України 22 к.1

Відновлено роботу ліфтів

Проведено марафон

•	буд. №26 по вул. Героїв України, 26;
• 2 ліфта по вул. Героїв України, 28;

суботників по
облагородженню дворів;

Проведено перевірку

Допомога в закупівлі

якості проточної води

в буд. №26, корпус 1 по
вул. Космонавта Попова, 26;

Очищено стокові колодці
в будинках округів №1 та №2;
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поштових ящиків

Відремонтовано

відмостку біля під’їзду
№2 вул. Космонавта Попова 26, к.5

для 3-х будинків;

Проведено покос трави
на дитячих майданчиках по округу.
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НАЙКРАЩЕ –
ДІТЯМ!
айціннішим скарбом людства
Н
і кожної країни зокрема є діти.
Саме вони в своїх руках тримають

ключі від нашого майбутнього. Кожна
дитина – чистий струмок і щоб він залишався таким, його потрібно постійно підживлювати джерелами любові
та турботи. Саме тому, депутат Рафаель Санасарян багато уваги приділяє
молодшому поколінню. Він всебічно
підтримує дитячі види спорту, заохочує школярів до старанного навчання
стипендіями та сприяє комфортному
перебуванні дітей у школі, садочку та
у дворах округу. А саме:

Капітальний ремонт санвузлів НВО №35;
Встановлено вікна
в музичному класі ДНЗ №3;

Всебічна допомога НВО №35:

• Встановлено вікна в шкільному коридорі;
• Куплено проектор;
• Закуплено посуд для їдальні;
• Змайстровано баскетбольні щити.
•	Встановлення спортивно-оздоровчого
комплексу на території
•	Започатковано щорічну стипендію для трьох
найстаранніших учнів школи №35

Побудовано та встановлено

5 дитячих майданчиків у межах округу

Завезено пісок

на дитячі майданчики будинків на окрузі;

Встановлено 5 пісочниць
на дит. майданчиках;

Ініційовано святкові заходи для дітей
на Новорічні свята та День Захисту Дітей;

Започатковано акцію «Разом до школи»;
Встановлено карусель
у дворі 3-х будинків;

Підтримка

різних дитячих спортивних змагань,
турнірів та міжнародних конкурсів.
Напрямки діяльності депутата – багатогранні й різноманітні. І звичайно ж Рафаель Санасарян працює не
лише на благо мешканців свого округу, а й на користь
всіх кропивничан. За його ініціативи та підтримки
було проведено ряд важливих заходів, а саме:
• Висадка дерев в межах акції «Посади своє дерево»
• Встановлено пам’ятний знак
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ТІЛЬКИ ФАКТИ

За два роки депутатом Кіровоградської
міської ради Рафаелем Санасаряном було:

Направлено

Опрацьовано

Направлено

Надано

Проведено
більш ніж

218 176 35 45 60
звернень
громадян

депутатських депутатських мешканцям
звернень
запитів
Кропивницького матеріальної
допомоги
на лікування

Встановлення
НАЙБЛИЖЧИМ
зовнішнього освітлення
ЧАСОМ ПЛАНУЄТЬСЯ: на
території НВО №35
Капітальний ремонт дороги

від вул Попова до будинку №22,
к. 3 по вулиці Героїв України

Капітальний ремонт

асфальтного покриття
внутрішньодворових доріг:
вул. Космонавта Попова, 26 к. 1-3

Заміна каналізаційних мереж
по вулиці Героїв України, 22 к.2

Ремонт каналізації

по вулиці Героїв України, 30

Відновлення

дорожнього покриття

Відновлення

на зупинці 8-го маршруту

біля будинку по вулиці Героїв України,
30 к.1; Героїв України, 28 к.1, 2

Встановлення
4-х дитячих майданчиків

дорожнього покриття
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зустрічей
з громадянами міста

ГРОМАДСЬКІ
ПРИЙМАЛЬНІ:
вул. Космонавта Попова, 26 кор. 4
Ср 10:00-15:00
Пт 10:00-15:00
вул. Олексія Егорова 40, каб. 205
Пн-Пт 09:00-17:00

ТЕЛЕФОН ПОМІЧНИКА
095-656-14-93
27.11.2017 14:12:00

