Звіт
про підсумки роботи депутата Міської ради міста
Кропивницького VІІ скликання на мажоритарному виборчому
округу № 8
Зайченка Володимира Васильовича
за 2017 рік.

Шановні виборці!
За рік депутатської роботи зі своїми помічниками, громадськими
активістами та співпраці з виконавчими органами міської ради та
комунальними підприємствами (Мосін О.В., Кухаренко В.І., Луценко В.О.,
Вовк Ю.М., Тоток Д.А., Запорожець Л.М. та інші) ми працювали на
розбудову міста Кропивницького. Проблеми мешканців мікрорайону
здебільшого стосуються житлово-комунального господарства, облаштування
прибудинкових територій тощо.
Щоб акумулювати всі звернення відкрито додаткову громадську
приймальну за адресою: вул. Пацаєва, 24-а (приміщення ЗОШ №18) де
здійснюємо прийом громадян. Перша громадська приймальня знаходиться
по просп. Університетському, 8 (гуртожиток №2 ЦНТУ). Відповідно графіка
особистого прийому громадян відбулося 24 прийомів виборців від яких
надійшло 111 звернень з яких 90 письмових та 21 усних. Здійснено 10
виїзних зустрічей з виборцями для вивчення проблемних ситуацій. Більшість
питань вирішено позитивно.
Завдяки активності громадськості і співпраці через обраного депутата з
міською радою в окрузі зроблено чимало корисних справ. До виконавчих
органів міської ради мною було підготовлено і направлено 43 депутатських
звернень. З них для вирішення соціально-економічних питань-25, виконано 16, в роботі-7, відмовлено -2. Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам на лікування -14, отримали -14. Інші -4. Також
отримали грошову допомогу через міського голову -6 громадян.
Брав участь у 17 пленарних засіданнях сесії міської ради. Всього
відбулося 17 засідань.

Що зроблено в окрузі
За моєю пропозицією проведено капітальний ремонт асфальтового
покриття на прибудинковій території по вул. Юрія Коваленка, 5 корп.1 та
облаштовано 3 пішохідні доріжки в напрямку вулиць Юрія Коваленка та
Пацаєва (біля магазину «Старт»).
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Виконано поточний ремонт асфальтового покриття прибудинковій
території по вул. Пацаєва, 6 корп.2. Також проведено ямковий ремонт
внутрішньобудинкової дороги по вул. Юрія Коваленка, 7.
На виконання депутатського звернення відділом сім’ї та молоді міської
ради було придбано обладнання та встановлено дитячий ігровий майданчик
по вул. Юрія Коваленка, 7 (поблизу першого під’їзду). Також завезено пісок
за вищезазначеною адресою та на дві пісочниці по Юрія Коваленка, 5 корп.2,
вул. Пацаєва, 4 корп. 2, вул. Пацаєва, 6 корп. 1, 2.

Ремонт під’їздів
Відремонтовано козирок над входом до першого під’їзду по просп.
Університетському, 17/2 та вирішено питання щодо закриття люків, які
ведуть на дах вищезазначеного будинку.
На прохання мешканців із залученням спонсорських коштів придбано
будівельні матеріали для ремонту під’їздів будинків 2, 6 корп. 1 по
вул. Пацаєва, просп. Університетському 17/2 (фарба, оліфа для ремонту
під’їздів та дитячого майданчику), гуртожитку обласної лікарні по
проп. Університетському 2/5. Також відремонтовано вхідні двері першого
під’їзду по вул. Пацаєва, 6 корп. 1.

Ремонт покрівлі
Домігся проведення капітального ремонту покрівлі будинку по
вул. Пацаєва, 4 корп. 3 та поточного ремонту покрівлі будинку по вулиці
Пацаєва, 6 корп. 1 (другий під’їзд).

Ремонт ліфтів
Допоміг відремонтувати ліфти у під’їздах 1-3, 5 по вул. Юрія
Коваленка 5, корп.2.
На прохання Любові Чебан посприяв очищенню від побутового сміття
підвалу під’їзду №3 по вул. Юрія Коваленка, 5 корп. 2

Відновлення зовнішнього освітлення
КП «Міськсвітло» замінено електролампу у ліхтарі на опорі вуличного
освітлення по вул. Пацаєва, 2.
На виконання моїх депутатських звернень щодо капітального ремонту
мереж зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях по вул. Юрія
Коваленка, 5 корп. 2, будинок 7, Головне управління житлово-комунального
господарства міської ради, надало відповідь, що титульним списком заходів
до Галузевої програми, виконання яких планувалось здійснити протягом
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2017 року, проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
на вищезазначених вулицях не передбачено. При коригуванні Галузевої
програми буде розглянуте питання щодо включення до титульного списку
об’єктів, ремонт яких заплановано на 2018 рік.
Заміну електролампи у ліхтарі над підіздом № 4 по вул. Юрія
Коваленка 5, корп. 2 мешканці виконали самотужки без участі електрика
ОЖБК № 36.

Відновлення роботи світлофору (напроти магазину
«Велмарт»)
На моє депутатське звернення ТОВ «Фудком» (м. Київ) повідомило, що
вказаний світлофор не перебуває на балансі товариства та не відноситься до
території на якій розташований магазин.
ТОВ «Фудком» звернулося до ГУ Національної поліції Кіровоградської
області щодо сприяння у вирішенні даного питання. На даний час
депутатське звернення знаходиться на виконанні Департаменту патрульної
поліції у місті Кропивницькому. Зі слів начальника Кіровоградської філії
державного підприємства МВС України «Інформ ресурси» Сергія Бабенка
ним підготовлено і направлено лист на адресу ТОВ «Фудком» з
обґрунтованими висновками про те, що вказаний світлофор перебуває на
балансі цього товариства тому потребує відновлення роботи світлофору.
Відповіді до цього часу не надійшло.
Для вивчення та вирішення цієї проблеми у квітні цього року відбулося
засідання комісії з питань розвитку дорожнього господарства та безпеки руху
в місті Кропивницькому, але питання не вирішено.

Обрізування дерев на прибудинкових територіях:
- вул. Юрія Коваленка, 5 -а (магазин «Старт») липа (2 од.). Гілля
дерев закривали ліхтар вуличного освітлення;
- вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 1,2 акація (1од.), абрикос (1од.),
тополя (1од.);
- вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2. Вздовж будинку проведено обрізку
дерев які перешкоджали під’їзду спецтехніки для встановлення
місця пошкодження мережі зовнішнього освітлення та проведення
ремонту;
- вул. Пацаєва, 6 корп. 1 вишня (1 од.), тополя (2 од.);
- вул. Пацаєва, 6 корп. 2 тополя (1 од.);
- вул. Пацаєва, 4 корп. 3 абрикос (1 од.).
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На даний час КП «Благоустрій» не має технічної можливості виконати
обрізку дерев по вул. вул. Пацаєва, 2 тополя (1од.), вул. Пацаєва, 4 корп. 2
тополя (4 од.), оскільки вказані дерева дуже високі (більше 30 метрів).
Восени будемо домовлятися з МНС про порушення цього питання.

Накриття кришками люків оглядових колодязів:
- просп. Університетський 9/2 (гуртожиток №3);
- вул. Преображенська, 6

Поліпшення роботи громадського транспорту
На виконання звернення щодо здійснення зупинки «на вимогу» для
тролейбусів по вул. Юрія Коваленка напроти магазину «Велмарт»,
управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради надало відповідь про
те що зазначена зупинка не передбачена паспортом тролейбусних маршрутів
№4, 9 та 10. Існуюча зупинка ПТУ №8 знаходиться у межах безпосередньої
пішохідної доступності від магазину «Велмарт» (близько 140 метрів).
Займався ретельною перевіркою низки скарг які надійшли від
мешканців будинку 5, корп. 2 по вул. Юрія Коваленка до адміністрації ТОВ
«Старт» по вул. Юрія Коваленка, 5-а, а саме:

1. Неналежне утримання каналізаційної мережі ТОВ
«Старт».
На виконання депутатського звернення ВКГ ОКВП «ДніпроКіровоград» повідомляє, що під забудову магазину «Старт» потрапила
каналізаційна мережа яка приймає стоки від населення житлової забудови.
При цьому каналізаційні колодязі знаходяться в приміщенні магазину.
Доступ до чищення каналізаційної мережі обмежений. Колишній магазин
«Старт» був побудований на нормативній відстані від каналізаційної мережі.
При добудові магазину погодження на забудову мережі підприємство
ненадавало

2. Здійснити перевірку законності будівництва добудови до
магазину «Старт».
На виконання депутатського звернення управління державного
архітектурно -будівельного контролю міської ради повідомило, що ТОВ
«Старт» 09.11.2004 року № 117 отримало дозвіл на виконання будівельних
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робіт з реконструкції частини магазину з надбудовою другого поверху та
добудовою. 26.12.2007 року рішенням виконавчого комітету міської ради
затверджено акт державної приймальної комісії про прийняття в
експлуатацію магазину «Старт» з надбудовою другого поверху та добудови.
В 2008 році виконавчим комітетом міської ради видано свідоцтво на право
власності на нежитлову будівлю.

3. Облаштування пішохідної доріжки у напрямку вулиці
Пацаєва поблизу магазину «Старт». Виконано.
4. Облаштування спортивного майданчику біля гірки.
Земельна ділянка орендована, потрібний дозвіл власника.
5. В 2016 році незаконно видалено дві одиниці дерева
породи липа.
Пропущено термін притягнення правопорушника до
адмінвідповідальності.
6. Працівниками магазину ліквідовано клумбу квітів біля
будинку 5 корп. 2 по вулиці Пацаєва.
Візуально неможливо визначити місце розташування
клумби.
7. Порушення режиму тиші у вечірній час відвідувачами
ТОВ «Старт» запуск піротехніки.
Дільничий офіцер поліції надав роз’яснення що необхідно
звернутися в письмовій формі до відділу Національної
поліції міста Кропивницького на неправомірні дії
відпочиваючих для відповідного реагування.
8. Проведення замірів шуму від вентиляційної системи
магазину «Старт».
Головне
управління
Держпродспоживслужби
в
Кіровоградській області повідомило, що за результатами
вимірювань еквівалентний рівень шуму не перевищує
гранічно
допустимих.
Підстави
для
проведення
незапланового заходу відсутні.
9. Відсутність ліньовки на будівлі магазину «Старт».
Директора
магазину
Проценка
попереджено
про
відповідальність за недотримання правил благоустрою.
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10. Антисанітарія біля магазину.
За магазином насипано дві купи сумішу з побутовим
сміттям.
Адміністрацію магазину попереджено.
Побільшало звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги
на лікування. Знайти кошти на ліки, операцію людям дуже важко. І я звертаю
на це увагу в першу чергу, щоб допомогти людині хоча б частково оплатити
лікування. Протягом 2017 року малозабезпечені жителі мого округу
отримали грошову допомогу на лікування на суму 75 200 грн.
В ході своєї депутатської діяльності особливу увагу і турботу наділено
студентам ЦНТУ особливо тим які проживають у гуртожитках вузу.
Університет це друга домівка для наших дітей. Тут вони не тільки отримують
знання тут формується індивідуальність дитини, відбувається її ставлення як
особи. Так, як мене турбує питання виховання підростаючого покоління, за
власною ініціативою брав участь у засіданнях студентської ради. На протязі
всього часу допомагаю мешканцям гуртожитків.
Я подбав про те, що б відремонтували спортивний зал та
дооблаштували спортивний майданчик. Придбав футбольний та
волейбольний м’ячі. Сприяю розвитку гірьового спорту як в ЦНТУ так і у
місті Кропивницькому.
Не залишаю без уваги і малечу їх в мікрорайоні більше 400. Спільно з
активом будинку 17/2 по просп. Університеському організували новорічне
свято з Дідом Морозом, Снігурочкою та подарунками.
Допоміг придбати медичний прилад інгалятор «Небулайзер» для
дитячої поліклініки яка обслуговує дітей мешканців округу.
На виконання мого депутатського звернення щодо внесення змін до
Галузевих програм на 2017-2021 роки на 2018 рік передбачено виконання
робіт в окрузі:
1. Ремонт внутрішньодворових доріг по вул. Юрія Коваленка, 5 корп.
2, будинок 7, просп. Університетський 17/.
2. Відновлення мереж зовнішнього освітлення по вул. Пацаєва, 6 корп.
1, 2.
3. Обрізування дерев на прибудинкових територіях.
Дякую усім Вам, що ви поруч, завжди можете на мене розраховувати.
Разом ми можемо більше.
З повагою
Депутат Міської ради
міста Кропивницького
VІІ скликання

В. Зайченко

