
ЗВІТ
ПРО  РОБОТУ ДЕПУТАТА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
     VІІ СЛИКАННЯ  ГАМАЛЬЧУКА МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА

               перед виборцями 14 територіального округ

Дата  набуття повноважень  27.11.2015 року.
Перш за все хочу Вас проінформувати про те, що депутат  у

своїй  діяльності  керується  законом  України  «Про  місцеве
самоврядування та статус депутатів місцевих рад».

Тож основними повноваженнями депутата згідно закону є:
Представляти інтереси всієї територіальної громади.
Виконувати  обов’язки  що  покладені  на  депутата  діючим

законодавством.
Проводити  прийом  громадян  для  прийняття  звернень  та

пропозицій.
Інформувати  виборців  не  рідше  1  разу  на  рік  про  роботу

міської ради та її органів.

Зі мною працює депутат Фортечної у місті Кропивницькому
ради Молокова Валентина Григорівна,  яка допомогає вирішувати
проблеми на окрузі. 

Дуже важливою для мене є тісна співпраця з квартальними
комітетами № 9, 10, 11, та ЖЕО № 3 і завідуючими будинками та
активом округу. Завдяки їм я дізнаюсь про проблеми мешканців  

Необхідно  зазначити,  що вони не  лише надають  пропозиції
але допомагають самостійно їх вирішувати.

Хочу  зазначити,  що  я  як  депутат  міської  ради  приймав
активну участь у роботі органів місцевого самоврядування, в роботі
сесій Кіровоградської  міської ради та засідань постійної комісії з
питань охорони здоров'я та соціального захисту населення,  яку я
очолюю.

Кількість  проведених  засідань  комісії  -  9,  розглянуто  57
питань, 11 листів, надано 6 доручень.

На своїх засіданнях комісія вивчала та обговорювала питання
стосовно  медичного  обслуговування  населення,  забезпечення
пільгового  лікування  жителів  міста   Кропивницький,  оптимізації
ліжкового  фонду  закладів  охорони  здоров'я  міста,  надання
допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  зокрема:  з  числа



пенсіонерів, інвалідів, сімей з дітьми, громадянам, які опинились в
екстремальній ситуації у зв'язку із тривалою і важкою хворобою,
пожежею, катастрофою та інше, підтримка громадських організацій
та інвалідів, надання місцевої пільги окремим категоріям громадян
за житлово-комунальні послуги.

Також комісія  здійснювала  контроль  за  виконанням рішень
Кіровоградської міської ради.

Вся моя діяльність направлена на вирішення проблем округу
та міста в цілому.

Прийнято на особистому прийомі – 245 громадян.
Проведено 14 зустрічей з виборцями.
Ініціював  29  депутатських  запитів  від  груп  депутатів  та

долучився  до  15  депутатських  запитів  від  груп  депутатів  про
надання  одноразової  адресної  допомоги  мешканцям  міста  на
придбання медикаментів для лікування.

Надано матеріальну допомогу  28  жителям округу.
Всього  депутатських  звернень  -  82.,  5  на  контролі  у

виконавчих органів.
За  період  з  грудня  2015  року  по  листопад  2016  року  були

вирішені наступні питання:
 
 №
п/п

                             Найменування заходу
           Адреса об'єкту       Стан виконання

                                     
                                         
                        Поточний ремонт покрівель
1  вул. Соборна,7    Виконано
.                              
                 Поточний ремонт сходових клітин

1 Вул. Глінки,6  В роботі
       
           Ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж

1 Вул. Комарова,19, під’їзд №1 Виконано поточний ремонт та
часткову  заміну  труб
внутрішньої зливної системи. 

2 Вул. Глинки,6 Виконано  ремонтно-
зварювальні  роботи
внутрішньо  будинкового



трубопроводу  холодного
водопостачання  та
каналізаційної  мережі.
Змінено систему опалення  на
1-му поверсі 1-го під'їзду.

                                    Ремонт балконів
1  Вул. Комарова,19,32 Виготовлено  ПКД,  укладено

угоду  з  підрядною
організацією

            Ремонт прибудинкових доріг
1 Вул. Комарова,15 Виготовлено ПКД
2 Вул. Соборна,3 Виготовлено  ПКД,  укладено

угоду  з  підрядною
організацією,виконані
підготовчі роботи

                                    Ремонт ліфтів
1 Вул.Комарова,19,підїзд№1   Виконано

2 Вул. Глинки,6 Запущено  в  експлуатацію
новий ліфт.

       Відновлено мереж зовнішнього освітлення
 1  Вул. Острівська Виготовлено ПКД
 2 Вул. Павла Рябкова(Артема) виконано
 3 Пров.Обривний виконано
                                  Ремонт доріг
1 Вул. В.Биківська Завершено  капітальний

ремонт по вул. В.Биківська,  з
улаштуванням  тротуарів,  з
окрема біля будинків 38-44.

2 Вул. Комарова виконано
                                 Грейдерування доріг
1 Вул. Рівненська виконано
2 Вул. Каховська виконано
3 Пров. Рівненський виконано
4 Пров.Обривний виконано
5 Пров. Сухумський Виконано
6
Вул. Пушкіна

Нанесено  дорожнього  та
пішеходні
розмітки,встановлено  всі
необхідні  дорожні  знаки.  На
даний  час  проектною



організацією  виготовляється
схема  єдиної  дислокації
технічних  засобів
регулювання дорожнім рухом
по  вул.  Пушкіна,де
передбачається  введення
одностороннього  руху.  Дана
схема  буде  розглядатися  і
затверджуватися  рішенням
Кіровоградської  міської  ради.
Враховуючи
вищезазначене,встановлення
світлофорного  об’єкта  на
вказаному  перехресті
вважається недоцільним.

                                     Спортивні майданчики
1 Вул. Комарова,19, Встановлено  спортивне

обладнання
2 Вул. Комарова,9 Встановлено  спортивне

обладнання
3 Пров. Миргородський,21 Встановлено  дитячий

майданчик.

Надання допомоги в забезпечені дровами гр.. Абрамовій Г.А.,
яка проживає за адресою пров,Сухумський,4 (2,5куб. м)

До кінця року спільно з Табаловим Андрієм Олександровичем
планується привітання дітей та  наших активістів подарунками до
новорічних свят.

Що  ще  планується  на  окрузі:  подальший  ремонт  доріг,
відновлення  мережі  зовнішнього  освітлення,  ремонт  внутрішньо
будинкових  мереж.   Проблемні  ділянки є  на  багатьох  вулицях  і
провулках. 

Підготовлені  та  надані  пропозиції  в  управління  житлово-
комунального  господарства,  щодо  асфальтування  та  освітлення
вулиць округу і ремонту інженерних мереж.

Хочу зазначити що саме в спільній роботі ми маємо проявити
себе як активні, ініціативні небайдужі жителі нашого мікрорайону.


