ЗВІТ
про роботу депутата
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
Калапи Сергія Георгійовича
Усвідомлюючи ту відповідальність та ті повноваження, що були надані мені
завдяки довірі мешканців округу № 37,(м. Кропивницький , вулиці:
А.Тарковського: 2, 4, 8, 10, 12, 12А, 14, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3, 16 к.4, 18
В.Чорновола: 1, 1А, 1Б, 1В, 2Б, 3, 5/3, 6/1, 8/2, 10, 12, 12/1, 14/2, 16
В.Перспективна: 1, 1Б, 2/11, 3/5, 4, 4 к.1, 4А, 6/3, 6/3Б, 8, 7, 9, 11/11 к.1, 11/11 к.3,
11/11 к.4, 11/11 к.5, 11/11 к.6, 11/11 к.7, 23/13.
Пашутінська 1, 3/17. Є.Маланюка 1, 5, 7, 9. Леоніда Куценка (Василини) 3, 4, 6, 7.
Андрія Матвієнка (Башкірська) 2А, 3А, 3Б, 6/5, 7А, 9, 10, 11, 13, 15, 17/1, 19/2, 21,
23, 24, 25, 27, 27А, 29.Кропивницького: 4, 6, 8,Студентський бульвар (пр
Комуністичний) 1, 1А , 1Б, 4А, 6/5, 7, 8, 9,10, 11, 12, 12А, 13, 14/6, 19, 19А,площа
Дружби народів: 1, 4, 5, 6, 6Б, 7, 9, провулок Кінний :6, я, Калапа Сергій
Георгійович, депутат Кіровоградської міської ради сьомого скликання, у період з
25 жовтня 2015 року по 31 грудня 2016 року здійснив наступні справи.
- На новорічні та різдвяні свята всі мешканці отримали привітання, діти віком
від 3-х до 13 років отримали солодкі подарунки.
- Під час снігопадів виконувалось розчищення вулиць округу від снігу.
- Проведено захід «Чисте місто»: організовано низку суботників із залученням
мешканців округу, для прибирання прибудинкових територій та ремонту дитячих
майданчиків , було надано інвентар, вапно, фарбу.
- Встановлено пісочниці на дитячих майданчиках за потребою.
- Облаштовано нові дитячі майданчики за адресами: вул. Єгорова, 19,
вул. Василини, 7.
- Забезпечено піском ігрові майданчики ДНЗ №28, ДНЗ №73, та всі дитячі
майданчики округу.
- Встановлено лавочки та гойдалки на дитячих майданчиках
за адресами:
вул. Кропивницького, 6, вул.В.Перспективна, 23/13, а для задоволення потреб
людей похилого віку за адресою вул. В.Перспективна, 11/11, к.7, біля під'їзду,
було встановлено додаткові лавочки.
- До 30-річниці Чорнобильської катастрофи проведено зустріч з ліквідаторами
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вручено пам’ятні нагрудні знаки.
- Здійснено привітання учасників Великої Вітчизняної війни.
Значна увага приділяється співпраці з ЗОШ № 34, надається допомога в
проведенні ремонтних робіт в приміщеннях навчального закладу, надаються
будівельні матеріали, інвентар тощо. Під час свята «Останнього дзвоника», учні
отримали привітання із закінченням навчального року, було вручено спортивний
інвентар: футбольні та волейбольні м’ячі. Під час свята «Першого дзвоника», учні
отримали привітання з початком навчального року, було вручено тенісний стіл,
набори канцелярських приладь.
- Проведено свято присвячене «Дню захисту дітей» на спортивному майданчику
по вул. Кропивницького, 6. Для дітей округу організовано розважальну програму
з майстер-класами, спортивними естафетами, ігровими конкурсами. Кожна
дитина отримала солодощі та призи.

В перший понеділок місяця з 17.00 до 18.00 в приміщенні адміністративного
корпусу ПАТ «Ельворті» по вул. Чикаленка, 1, проводиться прийом громадян,
працює гаряча лінія за тел. 050 450 07 71.
Постійно здійснюється допомога пенсіонерам та мешканцям округу.
- Надано адресну матеріальну допомогу для лікування та реабілітації
15 мешканцям округу.
- Встановлено газовий лічильник та водомір в помешканні одинокої людини
похилого віку, пенсіонерки, за адресою В.Чорновола, 2Б.
- Надано холодильник для родини в якій виховується дитина з особливими
потребами.
За зверненнями мешканців будинку по вул. Кропивницького, 6 було вирішено
багато питань, а саме:
- встановлено захисне накриття над входом до підвального приміщення,
- замінені водопровідні труби, ,
- надано будівельні матеріали для ремонту цоколя будинка.
За зверненнями мешканців будинку по вул. Кропивницького, 4 було
- відремонтовано ганок під'їзду № 2,
- виготовлено та встановлено захисні грати для виходу на дах будинку.
- Забезпечено будівельними матеріалами для проведення капітального ремонту
дахів будинків по вул. Кропивницького, 8, площа Дружби народів, 5.
- Проведено роботи з обрізування дерев за адресами:
вул. Башкірська, 3Б, вул. Башкірська, 10, вул. В.Чорновола, 8/2,
вул. В.Чорновола,1В, вул. В.Чорновола, 2Б, вул. Єгорова, 19,
просп. Комуністичний, 6/5, 8, 12 А, вул. В.Перспективна,9.
- проведено капітальний ремонт дахів за адресами: вул. В.Чорновола,1,
вул. В.Перспективна, 9, за фінансування з бюджету міста.
За мого сприяння відновлено асфальтне покриття за адресами:
вул. А.Тарковського, 2, вул. А.Тарковського, 16, к.2, під'їзд до будинку
по вул. Кропивницького, 8 (вул. Колодязна).
- відновлено відмостку будинку по вул. В.Чорновола, 6/1
- модернізовано дитячу гойдалку на дитячому майданчику за адресою
вул. А.Тарковського,16,к.3.
- надано допомогу члену спілки інвалідів у вигляді виготовлення та
встановлення в′їздних воріт.
- Відремонтовано
приміщення
комунального
закладу
«Наш
дім»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.
- Встановлено кашпо для квітів
біля меморіальніої дошки командиру
партизанського загону ім. Ворошилова
Долженко С.І. за адресою
Студентський бульвар,4А.
- Надано допомогу ДНЗ№ 73 у вигляді благоустрою території закладу,
встановлено пластикові вікна в приміщенні групи в якій виховуються діти з
особливими потребами.
За зверненнями мешканців будинку по вул. В.Чорновола,12/1
- виготовлено захистне загородження каналізаційних люків у дворі будинку,
- відремонтовано в′їздні ворота,
- відновлено вікна в помешканні пенсіонера, мешканця зазначеного будинку.

