Тетяна Волкожа
депутатка Міської ради міста Кропивницький
виборчий округ №32
Про депутатську діяльність у раді та в комісіях
Участь у сесійних засіданнях – присутня на 100% засідань.
Членкиня депутатської групи
,,Рідний край” в Міській раді
міста Кропивницького.
Членкиня фракції політичної
партії ,,Рідне місто” в Міській
раді міста Кропивницького.
Членкиня міжфракційного
депутатського об’єднання ,,Рівні
можливості” в Міській раді
м.Кропивницький.
Секретарка постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури,
молоді і спорту та соціальної політики.
Відвідувала дні депутата та засідання інших постійних комісій.
Про роботу на виборчому окрузі
Подано до виконавчих органів влади 21 звернення. Найбільше звернень
надходило з питань житлово-комунального господарства.
Матеріальна допомога
Цьогоріч з депутатського фонду 38 громадян міста отримало матеріальну
допомогу на лікування. Дізнатися щодо документів, які потрібні для
оформлення, та подати їх можна на моїх громадських приймальнях.
Житлово-комунальне господарство
Надіслано депутатські звернення щодо грейдерування доріг, ліквідації
ямковості та відсипання доріг, прибирання снігу, обстеження та відновлення
мереж зовнішнього освітлення, обрізування дерев, покосу амброзії на
мікрорайонах Кущівка та Завадівка. Виконували роботи КП «Універсал2005», КП «Благоустрій» та ЖЕО №2. Частина звернень перебувають на
контролі до виконання.

За кошти міського бюджету в частині реалізації Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки та Програми капітального
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
комунального господарства і соціально-культурного призначення міста
Кропивницького на 2019-2021 роки:
- капітальний ремонт покрівлі у будинку №92 по вулиці Генерала Родимцева;
- капітальний ремонт прибудинкової території у будинку №98/3, 92, 92/1, 94
по вулиці Генерала Родимцева;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Івана Сірка, Лізи
Чайкіної, Ізмаїльської, провулку Новоселівський, Абаканський та
прибудинкову територію будинку №8 по провулку Експерементальний;
- капітальний ремонт дороги по вул.Ковпака (виконано заміну водопровідних
мереж та підсипку дороги, асфальтування передбачене у 2020 році).
По програмі співфінансування «Творимо місто разом» з жителями
мікрорайонів організувала підвіз піску на дитячі майданчики по вулиці
Генерала Родимцева та на Завадівці.

Співпраця з закладами освіти
Співпрацюю з директором та колективом Завадівської гімназії.
За успіхи в навчанні надала стипендію «Кращий
учень навчального закладу» учениці 4 класу
Валентині Журавльовій.
Традиційно до Дня Миколая діти-сироти, діти з
інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей та

діти учасників АТО, які навчаються в Завадівській гімназії, отримують
солодкі новорічні подарунки.
Організація святково-масових заходів депутатами фракції «Рідне місто»
у Міській раді м.Кропивницького
Долучилася до організації свят:
- Святкування в сквері Покровському
Нового року;
- «Караоке на Кущівці» до Дня захисту
дітей;
Народні гуляння «На Івана, на Купала» в
сквері Покровському;
«День мікрорайону» в сквері
Покровському до Дня міста.

Підтримка загальноміських ініціатив:
-

Придбання тролейбусів з автономним ходом;

-

Ремонт шляхопроводу по пров.Об’їздному;

-

Будівництво проїжджої частини по вул.Ельворті (Арка);

-

Будівництво багатоповерхівки по вул.Г.Жадова;

-

Ремонт стаціонару №1 ЦМЛ та жіночої консультації на вул.Г.Жадова;

-

Ремонт загальноміських доріг;

-

Реставрацію будівлі по вул.А.Паученка для створення ЦНАПу;

-

Капітальний ремонт спортивної зали КДЮСШ №2;

-

та інші загальноміські проекти.

Громадські приймальні
Продовжує працювати онлайн приймальня депутатів фракції «Рідне місто».
Перейшовши за посиланням ridnemisto.kr.ua, можна залишити звернення,
ознайомитися з моєю діяльністю та обласної організації політичної партії
«Рідне місто», долучитися до різних ініціатив.
Працює основна приймальня в центрі міста за адресою: вул.Арсенія
Тарковського, 41а, у вівторок та четвер - з 9:00 до 13:00, у суботу – з 10:00 до
12:00 за попереднім записом.

Також продовжують свою роботу приймальні
на округах, де люди можуть подати звернення
на моє ім’я моїм помічникам-консультантам.
На моєму окрузі таких дві – в приміщенні
ПМК-37 по вул.Генерала Родимцева та в
приміщенні квартального комітету №1 по
вулиці Краснодонська.

