Моя діяльність як депутата Міської ради міста Кропивницького
спрямована на захист інтересів громади, виконання доручень мешканців
виборчого округу № 20, у межах депутатських повноважень, передбачених
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутатська позиція у
прийнятті рішень міської ради була зорієнтована виключно на інтереси
мешканців нашого міста.
Свої депутатські повноваження здійснюю на основі вимог, які
передбачені Конституцією України, Законами України «Про статус депутатів
місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та чітко дотримуюся
норм Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання.
Свою депутатську діяльність я спрямовував за наступними напрямками:
участь у пленарних засіданнях міської ради;
робота у постійній комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку,
торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів;
робота з виборцями;
громадська та інша діяльність;
визначення пріоритетних питань на 2019 рік.

РОБОТА В МІСЬКІЙ РАДІ
Протягом 2018 року взяв участь у 12 пленарних засіданнях Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання, з поважних причин пропустив
3 пленарні засідання.

На засіданнях міської ради були прийняті важливі рішення з наступних
питань: надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, бюджету,
податків, фінансів, економіки та торгівлі, житлово-комунального
господарства, управління комунальною власністю, регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища, архітектури,
будівництва, освіти, культури і туризму, роботи з сім’ями, молоддю та дітьми,
фізичної культури та спорту, соціального захисту населення, захисту прав
дітей, транспорту і зв’язку, внутрішньої політики, правопорядку та взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної роботи, адміністративних послуг,
інформаційно-комп’ютерного забезпечення, звітності місцевої прокуратури,
структури виконавчих органів ради, кадрові питання тощо.
Як заступник голови постійної комісії міської ради з питань
промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав
споживачів приймав активну участь в обговоренні питань, які виносилися на
розгляд постійної комісії. За звітний період взяв участь у 7 засіданнях
вищезазначеної постійної комісії, на яких було розглянуто 45 питань, а саме:
24 проекти рішення міської ради та 21 заяву та листи.
Серед найактуальніших питань, які було розглянуто – це розвиток
пасажирського транспорту у місті Кропивницькому, налагодження
транспортної інфраструктури міста, покращення якості надання послуг
з перевезення пасажирів та обслуговування населення, впорядкування
встановлення відкритих літніх майданчиків у місті, заборону продажу пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
у нічний час, розвиток ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у
невстановлених місцях тощо.

Завдяки спільним зусиллям депутатів міської ради та виконавчих
органів міської ради протягом 2018 року було відновлено роботу
3-х маршрутів: 46, 111-а та 130. Також придбано 10 автобусів середньої
пасажиромісткості та п’ять тролейбусів з автономним ходом, які перебувають
на базі КП «Електротранс» і уже проходять технічну підготовку для виходу на
лінію у місті Кропивницькому. Нові тролейбуси мають запас автономного
ходу до 30 кілометрів і це дозволить розв’язати низку проблем транспортного
сполучення мікрорайонів міста. Планується, що новий транспорт курсуватиме
від вулиці Муpманської до Лісопаркової через 101-мікpоpайон,
вулиці Яновського, Садову, Шевченка, Велику Пеpспективну, з виїздом до
аеpопоpту та по вулиці Короленка до провулку Лісового. І в звоpотньому
напpямку за тим же маршрутом.

РОБОТА НА ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Робота з виборцями – це невід’ємна частина моєї роботи, як депутата
міської ради. Мешканці, у більшості випадків, звертаються до мене, як до
останньої інстанції з надією на вирішення наболілих проблем. Тому,
оперативно реагую на всі звернення, які надходять на особистих прийомах.
Крім того, проводжу виїзні зустрічі з мешканцями мого виборчого округу в
неприйомні дні за попередньою домовленістю з мешканцями або головами
квартальних комітетів. А для зручності виборців у відкритому доступі на сайті
Міської ради міста Кропивницького вказаний номер телефону, графік
прийому виборців та адреса приймальні.
Саме зі звернень громадян формувалися нагальні проблеми
та готувалися звернення до відповідних органів. Звичайно, не всі проблеми
у поточному році вдалося вирішити з потрібним результатом, проте певні
успіхи є.
Всього за звітний період було проведено 52 особисті прийоми громадян.
На яких було розглянуто індивідуальні звернення, що стосувалися: надання
одноразової
адресної
грошової
допомоги,
житлово-комунального
господарства, соціального захисту, облаштування дитячих майданчиків,
освіти тощо.
За результатами розгляду звернень було підготовлено та направлено на
розгляд виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького
23 депутатські звернення. З метою позитивного вирішення проблем, піднятих
у зверненнях громадян, я особисто співпрацював з виконавчими органами
міської влади та комунальними підприємствами.
У звітному періоді було виконано:
капітальний ремонт внутрішньодворової дороги, у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації по вул. Кременчуцькій, 13
та виготовлено проектно-кошторисну документацію по вул. Кременчуцькій, 7,
9 – виконання робіт заплановано на 2019 рік;
поточний ремонт дороги по вул. Руслана Слободянюка;
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації по вул. Вологодській,
вул. Павлова та пішохідної доріжки від будинку по вул. Кременчуцькій, 13 до
мосту через р. Інгул;
видалено дерева по вул. Київській (16 од.) та вул. Руслана Слободянюка
(2 од.)

У зимовий період проводилися роботи з розчищення від снігу
дорожнього покриття по вулицях Ломоносова, Івана Франка, Тургенєва,
Донецькій, Валентини Терешкової, Вологодській, Шахтарській та
Тернопільській
У весняно-осінній період було проведено покіс трави на території
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 та парку ім. Степняка
Кравчинського.
У 2018 році до управління освіти Міської ради міста Кропивницького
мною було направлено депутатські звернення з актуальними питання щодо
заміни водяного електричного котла та електричної плити, заміни старих вікон
на енергозберігаючі, ремонту їдальні та першого поверху в загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 23 по вул. Івана Франка, 18.
За результатами поданих звернень у 2018 році було придбано
електричний котел, електричну плиту та холодильник на загальну суму
52,3 тис. грн та виконано роботи по капітальному ремонту приміщень
вищезазначеного закладу на загальну суму 284,5 тис. грн.
Найбільше звернень до мене надходило від громадян, які опинилися у
складних життєвих обставинах з проханням надання їм одноразової грошової
допомоги на стаціонарне та амбулаторне лікування, придбання ліків,
поховання близьких родичів та підтримку постраждалих внаслідок пожежі.
Так, у 2018 році я скерував 118500 гривень для надання одноразової адресної
грошової допомоги 56 мешканцям міста.

ГРОМАДСЬКА ТА ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2018 році брав участь у різноманітних культурно-масових заходах, що
проводилися на території міста Кропивницького з нагоди пам’ятних дат та
історичних подій.

На Козачому острові спільно з депутатами міської ради від фракції
ВО «Батьківщина» та командою громадських діячів і активістів було
організовано та проведено такі заходи:
до Міжнародного Дня захисту дітей – масштабне свято для малят. Для
гостей виступали дитячі творчі колективи, було багато атракціонів,
розважальних секцій для малюків, майстер-класи, лицарські бої, різноманітні
конкурси та частування солодкими напоями і морозивом;

до Дня захисника України відбулася святкова програма. Під час заходу
на всіх присутніх чекала урочиста частина під час якої нагороджували воїнів з
всієї області, які отримали поранення в зоні АТО. Також на присутніх чекало
багато розваг, конкурсів, а для дітей – безкоштовні секції, батути, гірки та інші
атракціони, де вони мали змогу весело провести час.

Як депутат, я активно долучаюся до благодійних заходів. З нагоди
новорічних та різдвяних свят малозабезпечені родини отримали подарунки. З
особливою увагою я відношуся до проблем дітей, інвалідів та
малозабезпечених сімей. Не забуваю я також про ветеранів війни. Напередодні
Дня Перемоги вітаю учасників бойових дій. Надаю спонсорську допомогу
учасникам АТО.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ПИТАНЬ НА 2019 РІК
Протягом 2018 року були підготовлені та направлені на розгляд
виконавчих органів міської ради депутатські звернення, які планується
виконати у 2019 році:
заміна старих вікон на енергозберігаючі в загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів № 23 по вул. Івана Франка, 18;
ремонт їдальні та першого поверху в загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів № 23 по вул. Івана Франка, 18;
капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кременчуцькій,
7, 9;
відновлення мереж зовнішнього освітлення по вулицях Пилипа Хмари,
Піонерській, Інгульській, Дніпровській, Коцюбинського, Мєндєлєєва, та
Ломоносова та Першотравневій;
грейдерування дорожнього покриття по вул. Першотравневій тощо.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Висловлюю щиру вдячність усім за допомогу і підтримку в моїй
депутатській роботі.
2018 рік був надзвичайно насиченим та продуктивним. Нажаль, проблем
залишається ще дуже багато і є над чим працювати у найближчий період.
Та я переконаний, що новий 2019 рік стане для нас роком здобутків та перемог
і нам вдасться спільними зусиллями реалізувати багато запланованих завдань.
Старатимусь і надалі докладати максимум зусиль для вирішення проблемних
питань мешканців виборчого округу № 20.
Моє життєве й депутатське кредо й надалі залишається незмінним:
«Вислухати і допомогти кожному, хто звертається».
З повагою
Депутат Міської ради міста Кропивницького

О.Мельниченко

АДРЕСА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН:
вул. Преображенська, 4-а, торгівельний центр «Мурай», другий поверх,
щосереди: 10.00-11.00
Телефон: 24 22 19
Адреса електронної скриньки: melnychenko@krmr.gov.ua

