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Шановні мешканці 12 округу! 

Звітую перед Вами про свою депутатську діяльність. За рік  депутатської 
роботи в Кіровоградській міській раді я намагався пропрацювати всі 
найболючіші питання округу, які зібрав під час особистого спілкування з 
мешканцями округу, прийомів громадян, звернень та заяв до мене, як депутата 
12 округу.  

      За період з грудня 2015 року по червень 2016 року мною було зроблено: 

- Капітальне асфальтування в’ їзду  до будинків Яновського 96 , 98,100,102 
з вул. Комарова та облаштування пішохідних тротуарів. 

- Для дітей та батьків мого округу були влаштовані новорічні свята з 
розвагами та подарунками. 

- Забезпечено вапняною пастою та фарбою для проведення весняної толоки 
будинки за адресами: вул. 50р. Жовтня 25 , Г.Сталінграда 25, 
Г. Сталінграда 21, Комарова 50. 

     -    Здійснена обрізка аварійно – небезпечних дерев біля буд. Комарова 50,52 
     -   Надано будівельні матеріали для ремонту під’ їздів за адресами:       
          вул. Яновського 96, 98, 100,102,151; вул. Г. Сталінграда 17, 21, 23, 25;         
          вул. Комарова 50,52,58 

- Завезено пісок у дитячу пісочницю будинку за адресою: вул. Яновського , 
буд. 100,102 та вул. Г.Сталінграда 21 

- Надано кошти на закупівлю матеріалів  для  нового дитячого майданчику 
біля будинків по вул. Комарова 50,52. 

- Встановлено  гойдалки на дитячих майданчиках за адресами вул. 
Г.Сталінграда 9 та вул. Яновського 155 а. 

- Завезено землю та засипано ями аварійних підвалів за адресами : вул. 
Комарова 50, вул. Яновського 155а.  

- Забезпечено  буд. Яновського 151, буд. Яновського 157а , новими 
зливними трубами для стоків та відведення води. 

- Надано  спортивний інвентар шкільному закладу № 17 
- Надана  матеріальна допомога по заміні вікон на металопластикові в 
кабінеті праці у шкільному закладі № 17 

- Привітання дітей дошкільних  закладів №48,22 та шкільного закладу  № 
17 з днем знань та вручення флаєрів на безоплатне відвідування 
атракціонів у парку. 

- Надано матеріальну допомогу на лікування сімнадцяти  жителям округу 
- Замінені  під’ їздні дерев’яні двері на металеві за адресами: вул. Комарова 

30,36,48/149., Яновського 96,98., 50 р. Жовтня 23/34. 



- Встановленні лавочки біля під’ їздів за адресою : Комарова 50,40,42; 
Яновського 96,98,102,159 ; 50 р. Жовтня 19 , Г. Сталінграда 11,21 

- Надана матеріальна допомога на поховання дитини з багатодітної  сім’ї за 
адресою : вул. Г.Сталінграда 21 

- Привітання ветеранів округу з Днем перемоги (зустрічі , подарунки). 
                            Над багатьма проектами працюю зараз: 
- Капітальний ремонт прибудинкової дороги за адресою вул. Ак. Тамма 25 
-  Встановлення на окрузі оздоровчого майданчика. 
- Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території за   
адресою вул. 50 років Жовтня 22, вул. Комарова 48/149. 

- Оновлення зовнішнього освітлення території та подвір’я будинку за 
адресою: вул. Г. Сталінграда, буд. 9, Комарова 58. 

- Ремонт парадного входу до підїзду та фасаду буд. 50 р. Жовтня 22. 
 

Основною депутатською функцією є лобіювання інтересів жителів 
округу в Кіровоградській міській раді. Я голосував за такі важливі проекти 
«Про звільнення на 50% від оплати за користування Житлово -комунальними 
послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 
службових обов'язків в Республіці Афганістан», «Про затвердження 
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 
східних областях України та членів їх сімей -мешканців м. Кіровограда на 2016 
рік», «Про затвердження Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у м. Кіровограді на 2016-
2018 роки», «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. 
Кіровограда на період до 2020 року», «Про затвердження Програми 
регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді на 2016-2020 
роки» та Про затвердження Міської програми сприяння створенню та 
підтримки функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
у м. Кіровограді на 2016-2018 роки». 

Звертаю Вашу увагу на те, що лише за допомогою Ваших звернень та 
інформування мене про проблеми, які виникають на окрузі, я можу ефективно 
працювати. 

Звертайтесь з пропозиціями! Я завжди радий допомогти у вирішенні 
різних питань! Тільки спільними зусиллями ми разом покращимо життя 12 
округу! 
    Запрошую Вас на особистий прийом, який проходить  з 10- 00 год. до  

12-00 год. кожну суботу місяця в приймальні, яка знаходиться за адресою: 
вул. Ак. Тамма 7 , маг. № 28 (адм. ринку «Європейський»). 

 

З повагою, Ігор Захаров. 

 


