Звіт депутата Міської ради
міста Кропивницького

Юрія Гребенчука
за період з грудня 2017 по грудень 2018 року.
Шановна громадо!
За цей рік у ролі представника громади округу вдалось зробити чимало,
але ще більше планів та задумів маю в перспективі. Не вважаю себе політиком,
а займаю винятково позицію господарника. Адже, як на мене, політичними
гаслами не відремонтуєш ані прибудинкові території, ані під’їзди чи дахи,
зрештою, не допоможеш пересічному мешканцю району вирішити його
проблеми.
Тому разом із командою ми працюємо над широким колом питань: від
великих проектів до персональних звернень місцевих мешканців і докладаємо
максимальних зусиль, щоб вирішити кожне.
Переконаний, спільними зусиллями і кропіткою працею, ми
досягнемо необхідних результатів!
Ваша підтримка - це стимул працювати далі!

Громадські приймальні.
Я завжди закликаю громаду до спілкування і співпраці, і надзвичайно
вдячний мешканцям округу за оперативне інформування мене про нагальні
проблеми.
За звітний період до громадських приймалень надійшло 90 звернень
громадян, проведено 25 особистих прийомів. За результатами звернень
оформлено матеріальну допомогу на лікування 51 особі, вирішено 30 питань у
сфері житлово-комунального господарства. Частина питань перебуває на
розгляді виконавчих органів міської ради під моїм особистим контролем.

Графік роботи громадських приймалень:
Телефон помічника: 095 550 77 33
Адреса: вул. Р. Слободянюка, 166
Графік роботи: пн-пт (з 9.00 до
17.00 год.)

Адреса: вул. Бєляєва, 1
(НВО №8)
Графік роботи: 2-га і 4-та суботи
місяця (з 9.00 до 12.00 год.)

Робота в міській раді.
 Взяв участь роботі 10 сесійних
засідань Міської ради.
 Підготував 30 депутатських
звернень.
 Став співавтором 2
колективних депутатських звернень
до Верховної Ради та Кабінету
міністрів України.
 Брав участь у роботі постійної
«земельної комісії».

Зустрічі з мешканцями, робота у виїзних комісіях.
Виїзна комісія з приводу
встановлення дорожніх
знаків біля буд. Бєляєва, 3та
Волкова,4

Зустріч з мешканцями з приводу
недопущення будівництва АЗС на місці
скверу з зеленими насадженнями (вул.
Короленка, 2)

Командою міської організації ВО «Батьківщина» проведена наметова кампанія
«Бюджет громади - 2019».
Мета акції-визначення думки
громади щодо їхніх
актуальних пропозицій
до програми міського «Бюджету-2019».

Робота з покращення благоустрою округу.
• Проведено капітальний ремонт покрівлі, Бєляєва, 9.
• Освітлено прибудинкову територію, Бєляєва, 15.
• Виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання ремонтних
робіт на прибудинкових територіях Волкова, 12 та Бєляєва, 9.
• Капітальний ремонт покрівлі буд. Волкова, 14, корп. 1 (включено до
«Програми утримання, благоустрою та розвитку ЖКГ м. Кропивницького
на 2017-2021 роки» на 2019 рік).

Допомога комунальним службам міста у боротьбі з сезонними
проблемами.
Організовано розчистку вулиць округу від снігу.

Організовано традиційні суботники на мікрорайоні Бєляєва.
Спільними зусиллями з мешканцями встановили нові лавки для відпочинку,
дитячий ігровий будиночок, пофарбували дитячі майданчик, прибрали
прибудинкові території.

За власний кошт надано
матеріали на встановлення
підпорок під козирками у буд.
Бєляєва, 3 (під'їзд 2), Бєляєва, 5,
корп.3 (під'їзд 5)

Спільними зусиллям разом з
мешканцями будинку проведено
ремонт під'їзду по вул. Бєляєва 5,
корп.3, п.3 та Волкова, 4, корп.1,
п.2

Проведено роботи з благоустрою дитячого майданчика біля буд. Бєляєва, 3

Особлива увага - розвитку спорту, освіти і культури
Привітання вихованців ДНЗ № 71 з новорічними святами.
Традиційний подарунок – технічне обладнання для навчального закладу

Підтримка НВО №8 у проведенні родинного спортивно фестивалю
«Моя родина - це Україна».

Відкриття фітнес-екомістечка на Бєляєва.
Сучасний спортивний майданчик з вуличними тренажерами та спеціальним
штучним покриттям встановлено за ініціативи мешканців мікрорайону та їх
активної участі у голосуванні за проекти «Громадського бюджету –2018».

Підтримка громади у проведенні інформаційної кампанії та агітації за
малі проекти «Громадського бюджету-2019».
«Оздоровчий комплекс «Бєляєвський» та ігровий комплекс «Дитяча мрія»
будуть реалізовані на території округу у наступному році.

Постійна підтримка Центру оперативної тактичної підготовки "Цитадель"
та школи бойового гопака «Меч Арея».

Надання спонсорської допомоги
дитячому танцювальному колективу “Карамель”.

Фінансова підтримка студії-театру народної пісні «Забава».

Вручення сертифікатів на отримання стипендій
20 найкращим учням НВО №8.
Мотиваційна програма “ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ” започаткована спільно з
колегою по фракції, депутатом Олександром Цертієм у 2017 році.

Спонсорська допомога НВО №8:
- фірмові футболки для спортивної команди школи;
- сертифікат для підключення до wi-fi;
- матеріали для облаштування фойє біля актової зали.

Для дітей мікрорайонів Волкова, Бєляєва та Озерної Балки
з метою розширення їхнього кругозору у період літніх канікул організовано
безкоштовні екскурсії до музеїв міста.
Екскурсія до військового музею 3-го полку спецпризначення.

Екскурсія до пожежної частини.

Екскурсія до музею авіації ДЛАУ.

Святкуємо разом календарні та релігійні свята.
Дитячі вистави для малечі округу у період новорічних свят.
Більше 500 дітей отримали задоволення від спектаклю та
солодкі подарунки для гарного настрою.

Масляна на Бєляєва.
Вдруге на території НВО №8 свято Масляної об’єднало громаду Нової
Балашівки, Бєляєва, Волкова та Озерної Балки у спільному бажанні зустріти
весну. Виступи творчих колективів, розваги, конкурси та частування смачними
млинцями не дали замерзнути того зимового дня.

Традиційні загальноміські свята.
Заходи проводяться завдяки спільним
зусиллям команди ВО «Батьківщина»,
громадських діячів та молодіжної
організації.

2 червня 2018 року. «Щасливі хвилини - кожній дитині!» -

14 жовтня 2018 року. «ГЕРОЯМ СЛАВА!» - свято з нагоди Дня Захисника
України та Дня українського козацтва.
64 герої-земляки отримали недержавні нагороди - медалі «За поранення» та
«За жертовність та любов до України».

Участь у заходах соціального спрямування.
Привітання вихованців
спеціалізованої школи №1.

Підтримка ГО “Росток надії”– друк
брошур “На допомогу
онкоодужуючим”

Привітання людей
похилого віку та активістів округу з Великоднем

Участь у заходах з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні.
Привітання ветеранів та вдів ветеранів округу з нагоди свята.

Забезпечення вуличними ходунами для пересування
людей похилого віку.
Ходуни отримали 10 мешканців округу

Через волонтерів надавав допомогу військовослужбовцям, які зараз
несуть службу в АТО

Дякую усім за співпрацю та розуміння!
І надалі працюватиму на повну силу задля добробуту нашої громади,
задля комфортного життя кожного в рідному місті!
З повагою та вірою в краще майбутнє

Юрій Гребенчук

