ЗВІТ
Депутата Міської ради міста Кропивницького VII скликання
по виборчому округу №41
АРТЮХА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», з метою інформування виборців про свою діяльність, отримання
зворотної інформації, залучення громадян до розв’язання проблем місцевого
значення, подаю письмовий звіт про свою роботу.
З моменту набуття депутатських повноважень, працював над
виконанням своїх депутатських обов’язків, над реалізацією передвиборчої
програми, виконував доручення виборців, також приймав участь у всіх
пленарних засіданнях (за винятком випадків відрядження та хвороби).
Призначений секретарем постійно діючої комісії з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення.
З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності
керуюсь Конституцією України, Законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про
звернення громадян», Регламентом роботи Міської ради м. Кропивницького
та іншими нормативно – правовими актами, що визначають діяльність
депутатів та ради.
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської
ради, вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в
постійно діючій комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення, а тому на особистому та постійному контролі тримаю рішення
міської ради з питань, що належать до повноважень комісії.
Протягом звітного періоду брав участь у різноманітних
загальноміських заходах та акціях. Окрім того завжди маю власну думку та
пропозиції стосовно подій, котрі відбуваються в сесійній залі та в місті.
Здійснення повноважень депутата міської ради проводжу через депутатські
звернення та запити.
Постійно зустрічаюсь з виборцями, проводжу особистий прийом
виборців. Основні питання, які хвилюють людей – це соціально-побутові
проблеми, а саме: якість доріг, комунальних послуг, вивіз твердих
побутових відходів та сміття, чистки канав, освітлення вулиць, озеленення
прибудинкових територій, ремонти дахів та інше. Звертаюсь у відповідні
служби для вирішення цих питань. Вважаю, що це той шлях, за допомогою
якого можна не тільки зменшити кількість скарг і звернень, але й підняти
рівень самосвідомості і відповідальності громадян за їх виконання.

Протягом 2019 року здійснив 79 прийомів громадян міста, з них:
25 про надання матеріальної допомоги;
6 про ремонти дорожнього покриття прибудинкових територій;
2 про освітлення прибудинкових територій;
5 вирішення юридичних питань;
15 звернень про допомогу працевлаштування;
3 про обрізку дерев та чистку канав;
2 про вивіз твердих побутових відходів та сміття;
1 про ремонт покрівлі;
20 звернень про надання медичної допомоги.
Більшість звернень розглянуті, вирішені та виконанні (декілька
звернень перебувають на контролі).
За моїм особистим сприянням в 2019 році управлінням капітального
будівництва Кіровоградської міської ради було проведено капітальний
ремонт приймального відділення стаціонару №1, капітальний ремонт пандуса
неврологічного відділення стаціонару №1, придбано два сучасних
рентгенологічних апаратів для стаціонару №2 та поліклініки КНП «ЦМЛ».
Також за моєї участі проведено благоустрій прибудинкової території з
облаштуванням воріт, забору та капітальний ремонт асфальтного покриття
внутрішньо дворової дороги по вул. Гоголя 91/46. Проведено ремонти
під’їздів, здійснена заміна вікон на металопластикові по вул. Преображенська
в будинках №№6,8,10,12.
Моя депутатська діяльність спрямована на захист інтересів
територіальної громади та виконання доручень виборців в межах
депутатських повноважень. Активно долучаюся до всіх заходів, що
відбуваються в нашому місті — свят, акцій, загальноміських суботників.
Свою депутатську роботу у Міській раді міста Кропивницького я оцінюю
задовільно.
У подальшій своїй роботі планую активно долучатися до всіх ініціатив
і рішень міській ради, продовжувати надавати консультаційну допомогу
громадян свого мікрорайону у їх зверненнях до різних установ та організацій
міста, приділяти максимум уваги у вирішенні найскладніших проблем
виборців свого округу.
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