ДЕПУТАТ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
ПО ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 41
АРТЮХ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

ЗВІТ
(за 2016 рік)
Депутата Кіровоградської міської ради VII скликання
по виборчому округу №41
АРТЮХА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», з метою інформування виборців про свою діяльність, отримання
зворотної інформації, залучення громадян до розв’язання проблем місцевого
значення, подаю письмовий звіт про свою роботу.
З

моменту

набуття

депутатських

повноважень,

працював

над

виконанням своїх депутатських обов’язків, над реалізацією передвиборчої
програми, виконував доручення виборців, також приймав участь у всіх
пленарних засідання (за винятком випадків відрядження та хвороби).
Призначений секретарем постійно діючої комісії з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення.
З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності
керуюсь

Конституцією

України,

Законами

України

«Про

місцеве

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про
звернення громадян», Регламентом роботи Кіровоградської міської ради та

іншими нормативно – правовими актами, що визначають діяльність депутатів
та ради.
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської
ради, вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в
постійній комісії, а тому на особистому та постійному контролі тримаю
рішення міської ради з питань, що належать до повноважень комісії.
Протягом звітного періоду брав участь у різноманітних загальноміських
заходах та акціях. Окрім того завжди маю власну думку та пропозиції
стосовно подій, котрі відбуваються с сесійній залі та в місті.
Здійснення повноважень депутата Кіровоградської міської ради
проводив

через депутатські звернення та запити. Серед питань, з якими

звернулись жителі, були питання щодо ремонту дорожнього покриття
прибудинкових територій; питання щодо надання одноразової матеріальної
допомоги; питання освітлення прибудинкових територій та прохання
посприяти у працевлаштуванні.
Протягом 2016 року здійснив 86 прийомів громадян міста, з них:
-

10 про надання матеріальної допомоги;
16 про ремонти дорожнього покриття прибудинкових територій та

-

освітлення;
5 про ремонт даху багатоповерхівок;
12 вирішення юридичних питань;
16 звернень про допомогу працевлаштування;
27 звернень про надання медичної допомоги .
Більшість звернень розглянуті, вирішені та виконанні (12 звернень

перебувають на контролі).
Реагуючи на численні скарги мешканців міста вирішив питання щодо
асфальтування
вул.

дорожнього

Кропивницького,

22

покриття
(біля

та

поліклініки

ремонту

зупинки

комунального

по

закладу

«Центральна міська лікарня м. Кіровограда») без залучення державних
коштів. В ІІ кварталі 2016 року виконано ремонтні роботи дорожнього

покриття

по вул. Дворцова 45\35,

Фортеця 21 та Гоголя 91\46, вул.

Архангельська 46/91, В. Чміленка 72.
Було розглянуто та вирішено звернення мешканців житлового будинку
за адресою вул. В. Перспективна 45/14 з проханням посприяти у обрізанні
дуже високих дерев, які ростуть у дворі житлового будинку по вулиці В.
Перспективна 45/14 та складають небезпеку для життя та здоровя людей.
Розглянуто зверненя завідувача ДНЗ №72 «Гномик» щодо внесення в
план виконання ремонтних робіт на 2016 – 2017 роки ремонту теплорозподільчого пункту

труб

теплопостачання

по стоянках і в групових та

адміністративних приміщеннях закладу; капітального ремонту електрощитової із повною заміною обладнання та електромережі в будівлі; заміна
дверей електрощитової на вогнеопірні.
Була здійснена перевірка законності будівництва на прибудинковій території по вул. В. Чміленка 96-Б (знищення дитячого майданчика). Це питання набуло суспільного резонансу і знаходиться на контролі як громадськості
(територіальної громади), громадських організацій, засобів масової інформації, так і депутатського корпусу Кіровоградської міської ради.
Моя

депутатська

територіальної

громади

діяльність
та

спрямована

виконання

доручень

на

захист

виборців

інтересів
в

межах

депутатських повноважень. В подальшій своїй діяльності намагатимусь
приділяти максимум уваги найскладнішим проблемам сьогодення, втілювати
в життя поставлені переді мною завдання, прислухатись до побажань
виборців та прикладу всіх зусиль до їх вирішення.
Відповідально підходжу до вирішення всіх проблем виборців свого
округу та, в подальшому, сподіваюсь на тісну співпрацю задля добробуту
громади міста.
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