
ЗВІТ

про роботу депутата Кіровоградської міської ради VII скликання
Пінчука Віталія Вікторовича 

Шановні виборці округу№ 24!

Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад»  звітую  перед  виборцями  про  свою  роботу  в  межах  мікрорайону
Новомиколаївка.

Прийом проводжу: щосередисереди з 13.00-15.00, за адресою: 

вул.  Тельмана,  75-г,  Кіровоградський міський соціальний гуртожиток
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тел.: 095 257
02 72, Е-mail: pinchuksamopomich@ukr.net

Щоденно  10.00-15.00,  за  адресою: вул.  Дворцова,  16/7,  (біля  ,,Львівської
кав'ярні”), тел.: 095 257 02 72

Протягом звітного періоду відбулося 23 засідання постійної комісії  з
питань  житлово-комунального  господарства  енергозбереження  та
комунальної власності секретарем якої я є.

Мною проведено 34 прийоми громадян, 5 особистих зустрічей (вибори
голів квартальних комітетів), ініційовано 25 депутатських звернень, 16 з яких
знаходяться  на  контролі  у  виконавчих  органах,  5  виконано,  розглянуто
58 звернень громадян.

Надано матеріальну допомогу мешканцям на загальну суму 60 тисяч 
гривень. 

Вирішено на окрузі такі питання:

-знесено 4 тополі та покошено траву по вул. Братиславська, 58;  

-покошено бур'яни у приватному секторі інваліда 2 групи;

- прочищено каналізаційний коллектор по вул. Братиславська;

-прибрано сміттєзвалище по вул. Братиславська; 

-благоустроєно Новомиколаївський пляж; 

-знесено стару опору «Телекому»; 

-знесено тополю по вул. Лісопаркова 15;

-виконано отмостку біля будинку по вул. Братиславська, 9-б;

-грейдерування  вулиць:  Леваневського,  Пляжна,  Братиславська,
Ярославська; 

- ремонту тріщини по стіні будинку по вул Братиславська, 9-б;

 –зрізано аварійне дерево по вул. Братиславська, 9-б;



- покошено бур'яни біля ЗОШ № 3;

-допомога  у  оформленні  документів  на  лікування  та  реабілітація  людей з
інвалідністю;

-вирішено питання напору води по вул. Індустріальна від буд. 40 до буд. 50;

-виготовлено та встановлено дитячий майданчик та спортивне обладнання по
вул. Бабушкіна,  97;

 -проведено суботник; 

-освітлено вулиці: Авіаційна, Братиславська, Мічуріна, Ярославська; 

Відповідно  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня
2017 року №763 затверджено Програму утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального  господарства  міста  Кропивницького  на
2017-2021 роки,  де передбачено кошти для капітального ремонту покрівлі
будинку  № 9-б та 9-г по вул. Братиславській.

На особистому контролі перебувають питання:

-роботи  по  заміні  частини  водопровідного  трубопроводу  по
пров. Братиславському;

- ремонт дороги по вул. Індустріальній;

- виконання тротуарного покриття по вул. Авіаційній.

Проблем, які потребують вирішення ще багато,  але я впевнений, що
спільними  зусиллями  ми  зможемо  зробити  наше  місто  гарним  та
комфортним для проживання.

З повагою                                                                                           В. Пінчук


