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ЗВІТ
депутата Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
ДЕРКАЧЕНКА Юрія Олександровича
за період з січня 2018 року по грудень 2018 року
Керуючись положеннями статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад депутат зобов’язаний звітувати перед виборцями про свою роботу не рідше одного
разу в рік.

Шановні мешканці територіального виборчого округу № 28,
шановні жителі мікрорайону ЛЕЛЕКІВКА!
ТВО № 28: (вул.Будівельників, вул.Григорія Журбинського, вул.Делегатська,
вул.Козацька, вул.Комунальна, вул.Мінська: 2А–103, 110; вул.Холодноярівська: 1–93/1;
вул.Підлісна, вул.Радищева: 1А, 3, 5, 7–7А, 13–13А, 15, 17, 21, 23– 31; вул.Ризька,
пров.Виноградний, пров.Військовий, пров.Гайдамацький, пров.Григорія Журбинського,
пров.Делегатський, пров.Козацький, пров.Комунальний, пров.Курінний, пров.Мінський,
пров.Титова, пров.Уральський, проїзд Підлісний: 8–20В; тупик Азовський, тупик
Холодноярівський, тупик Уральський вул.Вітебська, вул.Волгоградська, вул.Гідросилівська,
вул.Гуляницького, вул.Ентузіастів, вул.Керченська, вул.Львівська, вул.Мелітопольська,
вул.Мінська: 105–109, 111–167А; вул.Московська: 94А–200; вул.Павлоградська,
вул.Польова, вул.Прилуцька, вул.Радищева: 2–2А, 4, 6–6А, 8–12, 14, 16–16А, 18–20А, 22;
вул.Скульського, вул.Сонячна, вул.Спренжина, вул.Тарана, вул.Шканди, пров.Азовський,
пров.Архангельський, пров.Березовий, пров.Вітебський, пров.Іванівський, пров.Каспійський,
пров.Луговий,
пров.Луговий
1-й,
пров.Луговий
2-й,
пров.Холодноярівський,
пров.Мурманський, пров.Павлоградський, пров.Севастопольський, пров.Солдатський) –
мікрорайон міста Кропивницький під назвою Лелеківка, досить мальовничий, з
гарною природою та ландшафтом, але, на жаль, із типовими нагальними
проблемними питаннями для міста: зовнішнє вуличне освітлення, відсутність
асфальтного покриття на вулицях, транспортна розв’язка, тощо
Основні заходи, які були проведені на окрузі за рахунок видатків місцевого
бюджету та соціально орієнтованого бізнесу:
- проведення заходів з водопониження грунтових вод (відшкодування
витрат по усуненню підтоплення Лелеківського житлового масиву) –
витрачено 640 тисяч гривень;
- встановлено зовнішнє вуличне освітлення по вулицях мікрорайону: на
загальну суму 360 тисяч гривень;

- облаштовані та відновлені три дитячих майданчика;
- разом із колегами – депутатами БПП «Солідарність» постійно піклуємось
про дитячий будинок «Наш дім», приймаємо участь у заходах, які
проводить Міська рада;

- здійснені роботи по санітарній розчистці прибережної території озера в
районі вулиці Журбинського та провулку Козацького з подальшим
облаштуванням громадського пляжу і дитячого майданчика – витрачено
близько 300 тисяч гривень;

- здійснені роботи по санітарній розчистці дерев в районі вулиці Журбинського
та провулку Козацького

За сприяння депутата було започатковано рух великогабаритних
автобусів до селища Молодіжне мікрорайону Лелеківка, які придбано за
рахунок місцевого бюджету.

Громадська приймальня працює за адресою: вулиця Велика Перспективна, 41,
кімната № 135. Особистий прийом з 10.00 до 18.00 год, окрім неділі.

З повагою,
Юрій ДЕРКАЧЕНКО

