Звіт
про роботу депутата міської ради VII скликання перед виборцями
30-го територіального округу.

Дрига Вадим Вікторович

–

голова фракції політичної партії «НАШ КРАЙ».
Секретар

постійної

комісії

з

питань

архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.
Голова комісії з розгляду питань щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницький.

Прийом громадян:
Приймальня депутата працює з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 16:00 год.
за адресою: вул. Тимірязєва № 75 каб. 9, тел. (0522) 24-45-86.
Особистий прийом кожного останнього вівторка місяця з 17:00 до 19:00 год.
за адресою: вул. Микитенка № 15, у Масляниківському БК.
Особистий прийом кожної останньої суботи місяця з 10:00 до 12:00 год.
за адресою: вул Прирічна № 115, у Бібліотеці-філії № 7.

Раз на рік, я звітую на зустрічі, про свою роботу як депутат міської ради,
перед виборцями мого виборчого округу № 30, жителями мікрорайонів
Арнаутово, Масляниківка та Никанорівка. Цього разу зустріч відбулася
18 листопада в приміщені Масляниківського будинку культури. Головним
досягненням зустрічі, що кардинально відрізняє її від попередніх є змога
запросити представників влади для безпосереднього та особистого обговорення з
людьми головних проблем округу. На зустрічі були присутні: Секретар міської
ради Табалов А. О., Депутати Подільської районної ради Шаповал Д. А. та
Береза Л. В., Заступник начальника ГУЖКГ Яндович Ю. В., Начальник
управління транспорту Вергун О. С., Керівник КТ «Автолегіон – Варванської
Ю.В.» маршруту 116, 116А Завітневич О. О., Перший заступник начальника
управління соціального захисту населення Подільського району Цуркан Н. С.,
Заступник начальника управління соціального захисту населення Подільського
району Римар В. М., Директор КП «Кіровоград-благоустрій» Радченко Олег
Леонідович. Начальник КП «Міськсвітло» Тоток Д. А., Начальник КП
«Кіровоград-Універсал» Панішко В. А.. Голови квартальних комітетів: № 2
Перевозна Г. В., № 4 Бардакова Л. Ф., № 27 Гончаров В. З.

Проведення звіту про роботу депутата.

За 11 місяців депутатської роботи на окрузі, спільно з депутатами районної
ради Шаповалом Д. А., Березою Л. В., головами квартальних комітетів
Бардаковою Л. Ф., Перевозною Г. В., опрацювали всі проблемні питання, які
зібрали під час спілкування з мешканцями округу. На особистому прийомі
звернулось понад 150 громадян звернення яких стосувалися питань надання
матеріальної допомоги, завезенню дров, ремонту, грейдеруванню та підсипки
доріг, освітлення вулиць, тощо. За звітний період подано понад 220 звернень
та 20 депутатських запитів до міського голови, заступників міського голови,
виконавчих органів та посадових осіб щодо вирішення питань, які піднімалися
громадянами округу. З них 45 звернень щодо надання матеріальної допомоги, 21
звернення щодо завезення дров. Також подано 121 пропозиція до формування
бюджету на 2016 рік, які стосуються проблем округу в сфері житловокомунального господарства.

За звітний період мені як депутату міської ради вдалося домогтися вирішення
ряду головних проблем округу. Насамперед це:
Забезпечено виділення коштів та виготовлена проектно-кошторисна
документація на капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул. Квіткова та пров. Маріупольському.
2.
Розпочата ліквідації стихійного сміттезвалища в мікрорайоні Арнаутово.
3.
Відремонтовано дах будівлі НВО № 33.
4.
Відремонтовано дорожнє покриття від № 2 до № 130
по вул. Прирічній.
5.
Заасфальтовано провулок без назви від вул. В. Прирічна до вул.
Прирічна № 61.
6.
Проведено ямковий ремонт по вул. Микитенка.
7.
Освітлено вулицю В. Домонтовича (Буденного).
8.
Освітлено вулицю Панфьорова.
9.
Встановлено
зупинку
громадського
транспорту
на
розі
вулиць Бобринецький шлях та Ярошенка.
10. Прогрейдеровано 15 вулиць округу.
11. Встановлено
два
нові
дитячі
майданчики
за
адресам:
вул. Микитенка № 5 та Панфьорова № 47.
12. Доукомплектовано три дитячі майданчики спортивними елементами.
13. За власний рахунок організовано подорож у Львів для випускників
2016 року ЗОШ №33.
14. За власний рахунок організовано подорож членів квартального комітету
№ 4 до жіночого храму у місті Лебедин.
Розумію, що це не той обсяг робіт, який хотіли б бачити в ідеалі мешканці
мікрорайонів, проте, сьогодні це єдиний реальний спосіб покращувати
благоустрій в окрузі.
Вже шість років на наших мікрорайонах існує гарна традиція святкувати всі
головні дати та культурні заходи разом всією громадою. Співпраця з
квартальними комітетами та первинними ветеранськими організаціями, спільне
привітання ветеранів, ювілярів округу є важливою частиною моєї роботи як
депутата.
1.

До ремонту.
Після завершення ремонту.
Провулок без назви від вул. В. Прирічна до вул. Прирічна № 61.

вул. Микитенка.

Вулиці В. Домонтовича (Буденного) та Панфьорова.

Зупинка громадського транспорту на розі вулиць Бобринецький шлях та Ярошенка.

Прогрейдеровано 15 вулиць округу.

Дитячі майданчики за адресам:
вул. Микитенка № 5 та Панфьорова № 47.

Свято Дня Міста.

Свято до дня захисту дітей що проходили на спортивно-дитячих майданчиках
мікрорайонів «Арнаутово», «Никанорівка», «Масляниківка».

Подорож у Львів
для випускників2016 ЗОШ №33.

Подорож до жіночого храму у місті Лебедин.

Привітання ветеранів з днем Перемоги

Нагородження ліквідаторів аварії
у День пам'яті Чорнобильської трагедії.

Багато було виконано та ще більше роботи попереду, не можна зупинятися
на досягнутому. До кінця 2016 року планується виконати ремонт залізного мосту
в мікрорайоні Арнаутово, та освітлення вул. Очаківської. Наступного року у
планах відремонтувати тротуари та дороги на вулицях Микитенка, Шкільній,
Прирічній, Квітковій, провулку Маріупольському та інших, розчистити недіючі
кладовища, відновити освітлення низки вулиць, завершити ліквідацію
стихійного сміттєзвалища біля діючого кладовища, облаштувати автобусні
зупинки та багато іншого.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МІКРОРАЙОНІВ
«АРНАУТОВО», «МАСЛЯНИКІВКА», «НИКАНОРІВКА».
Прошу Вас не залишати поза
увагою жодних проблем, які
турбують громаду міста, адже на
мою думку одною з основних задач
депутата є покращення життя
громадян. Мені не байдуже, що
відбувається з мешканцями
будинку, вулиці, кварталу,
мікрорайону чи всього міста. Буду
вдячний, якщо ви долучитеся до
обговорення цього звіту та внесете
свої рекомендації чи пропозиції
щодо посилення ефективності моєї
роботи на різних напрямках
діяльності в мікрорайонах.

З повагою

В. ДРИГА

