ЗВІТ
про роботу депутата Міської ради міста Кропивницького
Пінчука Віталія Вікторовича
за 2018 рік

Шановні виборці округу №24!
Прийом проводжу: 1 та 4 середа місяця з 11.00-14.00, за адресою: вул.
Теліги, 75 г, Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, тел.: 0996854885, 0952570272
Протягом звітного періоду відбулося 23 засідання постійної комісії з
питань
житлово-комунального
господарства
енергозбереження
та
комунальної власності секретарем якої я є.
Мною проведено 23 прийоми громадян, 13 особистих зустрічей,
ініційовано 57 депутатських звернень, розглянуто 68 заяв.
Вирішено на окрузі такі питання:
- вирішено питання стабілізації тиску у водопровідній мережі по вул.
Братиславська буд. 13-25 і всього житлового кварталу;
- ремонт дороги по вул. Теліги від буд. №118 до будинку №126;
- заміна каналізаційних труб на відрізку дороги вул. Братиславська, 925;
- вирішено питання ремонту дорожнього покриття по провулку
Братиславському буд. 29, 25 а, 31, 27, 33;
- виконано капітальний ремонт покривлі по вул. Братиславська 9в, 9д;
- зроблено капітальний ремонт дороги по вул. Тютюшкіна;
- виконано ремонт дороги по вул. Братиславська, 23 до річки Інгул;
- ремонт дороги по вул. Леваневського на відрізку вул. Братиславська
та Павла Сніцера;
- вирішено
питання
грейдерування
вулиць:
Ярославська,
Братиславська, Панаса Михайлевича;
- вирішено питання автобуса №46 с. Гірниче – Новомиколаївки;
- відкриття “банку одягу” ( вул. Теліги, 75);
- допомога у оформленні документів на лікування та реабілітація
людей з інвалідністю;
- допомога у вирішенні питання надання допомоги на лікування.

На особистому контролі перебувають питання:
- питання по планіровки і відведенню дощових вод та ремонту дороги
по вул. Серова
- виконання тротуарного покриття по вул. Авіаційна
- освітлення вул: Серова, Заслонова, П. Михайлевича, Каніжська
- ремонт автобусних зупинок (Леваневського/Павла Сніцера,
Короленко, 83/Ярославська, 2, вул. Авіаційна 63/41
- капітальний ремонт дороги вул. Братиславська.
Депутати – це ті люди, які постійно спілкуються із своїми виборцями,
знають всі їхні потреби. Тому ми доносимо свої пропозиції керівникам міста,
і радує те, що вони не відмахуються, а роблять все для їх вирішення.
Робимо і будемо робити все на благо наших людей, щоб місто поступово
перетворювалось на сучасний обласний центр, благоустроєний та комфортний
для проживання.

З повагою

В.Пінчук

