ЗВІТ
ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТА ДЕПУТАТ VII-ГО СКЛИКАННЯ,
МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ШУТКИ ВАЛЕРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА ЗА 2017 РІК
(15-ий територіальний округ)
Шутка Валерій Васильович - член комісії з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності.

Громадські приймальні працюють щоп'ятниці за адресами:
• 1. з 09:00 до 11:00 в ЗОШ №4, по вул. Шульгіна, 38;
• 2. з 12:00 до 14:00 у клубі "УТОГ", по вул. Андріївській, 66а;
• 3. з 14:30 до 16:00 ЖЕО №1, по вул. Вокзальній, 46, корп. 3.
Таким чином, я завжди в курсі новин округу, завжди на зворотньому зв'язку і, з
вашою допомогою, вирішую усі проблемні питання.
Відповідно до Закону України ,,Про статус депутатів місцевих рад” звітую про
роботу за минулий рік.
За звітній період:
•
•
•
•
•

Проведено 7 зустрічей з жителями округу,
На прийомі побувало 120 осіб,
Прийнято 40 телефонних дзвінків,
Подано особистих 54 депутатських звернень
Подано 41 звернення групи депутатів.
Зроблено:

• Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул. Комарова, 12А, вул. Андріївська,
10А, вул. Вокзальна, 27, корп. 3.
• Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою Шульгіних, 43.
• Ремонт ліфтів за адресами вул. Вокзальна, 31, 33 1 та 2 під’їзди, вул.
Андріївська, 12 корп. 2, 1-3 під’їзди, вул. Шульгіних, 39/4 2,3 під’їзди.
• Освітлення вул. Шульгіних, вул. Острівської, пров. Щербаківського.
• Поточний ремонт дороги по вул. Шульгіних, пров. Госпітальний 1-й від вул.
Комарова до вул. Андріївська.

• Ремонт спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ст. №4
• Надання матеріальної допомоги по зверненню громадян на лікування, в сумі 87
тис гривень.
• Також по зверненню мешканців завжди виділяю будівельні матеріали на
поточні ремонти будинків та прибудинкових територій.
• Постійно відновлюю дитячі ігрові майданчики та піклуюсь про спортивний, а
значить здоровий спосіб життя дітей та юнацтва округу.
Річний звіт мешканцям свого округу я надав 22.12.2017, в актовому залі клубу
«УТОГ» по вулиці Андріївській, 66-а. Близько 150 мешканців округу, що були
присутні на зустрічі-звіті, мали можливість задавати питання, які їх цікавлять в формі
діалогу.

Шановні мешканці округу, тільки разом з вами ми зможемо зробити наш округ, наше
місто, наш край кращими!
З повагою депутат міської ради Валерій Шутка

