ГАЗЕТА

РЕАЛЬНИХ СПРАВ

Рафаель Санасарян:
Пообіцяв — зробив!
Звіт про реальні справи, виконані депутатом міської ради міста Кропивницького (фракції Радикальна партія Олега Ляшка) Рафаеля
Санасаряна.

Громадські приймальні:
вул. Попова, 26, корп. 4
Ср 10:00 -15:00
Пт 10:00 -15:00

вул. Дворцова, 13
Пн-Пт 09:00 – 17:00

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
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ГАЗЕТА РЕАЛЬНИХ СПРАВ

(ОПРАЦЬОВАНО 92 ЗВЕРНЕННЯ, НАПРАВЛЕНО ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ – 83,
21 ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, НАДАНО МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА - 38,
ПРОВЕДЕНО 75 ЗУСТРІЧЕЙ З МЕШКАНЦЯМИ МІСТА)
(ВРУЧЕНО СТЕПЕНДІЇ 9 УЧНЯМ НВО №35)

(ПРОВЕДЕНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ДОРОГИ НА ВУЛ. ПОПОВА 26)

(ВСТАНОВЛЕНО 4 ПАНДУСИ)

(ПРОВЕДЕНО 8 СВЯТКОВИХ ЗАХОДІВ)

Округ
№2

(ВСТАНОВЛЕНО 7 ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ)

(ПРОВЕДЕНО 21 СУБОТНИК,
ВИСАДЖЕНО 15 ДЕРЕВ)

(ЗАПРОВАДЖЕНО СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ ТА
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ)

ГАЗЕТА РЕАЛЬНИХ СПРАВ

Голос виборця

«Живу тут з того часу, як тільки квартиру отримав. Двір був жахливий: яма на
ямі, калюжа на калюжі, дороги взагалі не
було, болото всюди, освітлення відсутнє,
не видно навіть, куди йдеш. А зараз зробили чудово! Майданчики от є для дітей.
Раніше дітям не можна було ні на роликах
кататися, нічого. А тепер ви і самі бачите», - розповів Сергій Валентинович.
«Велике людське дякуємо від
всіх мешканців,
діток, мам, літніх
людей. Низький
йому уклін, у наш
час душевність та
щедрість рідко,
хто проявляє. Дай
Бой йому здоров’я,
щоб він творив і
радував ще більше
людей», - Лариса
Львівна.

«До Рафаеля Санасаряна я особисто
зверталася багато разів. По можливості, він
та його команда вирішують наші проблеми,
навіть якщо ми зателефонуємо у неробочий
час. Все впирається у гроші, ми це прекрасно розуміємо і знаємо, що дуже важко було
нашому депутатові. Тим не менш, Рафаель
Рафаельович пообіцяв, і ось — наяву наша
дорога. Дуже ми всі задоволені, хочемо сказати велике дякуємо. Залишилося тільки підтримувати цю красу. Я впевнена, що колись
ми зробили правильний вибір і у нас завжди
є, до кого звернутися з нашими проблемами»,
- зазначила Віра Олексіївна.

«Я оцінюю роботу
Рафаеля Рафаельовича на п’ятірку, тобто
максимально відмінно!
Раніше ми взагалі не
знали, хто у нас депутат. Зараз ми дуже
часто бачимо свого депутата і оцінюємо його
роботу не за словами,
а за справами. Він, дійсно, цікавиться своїм
округом, буває у нас,
допомагає. Найбільше
мені в ньому подобається те, що він робить те, що обіцяє. Він
організовує багато різних акцій соціального
напрямку, це, дійсно,
важливо для людей, а
саме для соціально-незахищенної категорії населення.
Також дякуємо, що Рафаель Рафаельович звертає
увагу на нашу молодь та
дітей. Можливо, саме за
такої політики наші «світлі
голови» залишатимуться в
«Я дуже
задоволений
тим, що тут
збудували.
Навіть зробили те, на
що ми не
розраховували. У нас
біля під’їзду
пандус зробили, щоб нам
з коляскою
було зручно.
Все супер, у
нас питань
ніяких нема»,
- посміхається
Ігор Іванович.

3

Україні та не виїжджатимуть
за кордон. У нас ще є плани по благоустрою нашого
округу, наших домівок, дитячих майданчиків. Так що,
ми дуже б хотіли бачити і в
майбутньому нашим депутатом Рафаеля Санасаряна», коментує Любов Миколаївна.
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ГАЗЕТА РЕАЛЬНИХ СПРАВ

Партія народної перемоги

Діяльність Рафаеля Санасаряна розповсюджується не лише на округ №2, разом з командою Кропивницької міської організації він працює на території всього міста Кропивницького.

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ДЕНЬ ПРАПОРА

ЗУСТРІЧ З МЕШКАНЦЯМИ ОКРУГУ

СВЯТКУВАННЯ «ВІДКРИТТЯ ЗРАЗКОВОГО ДВОРУ»

