ЗВІТ
Депутата Кременчуцької міської ради VII скликання
ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА ШИБАШОВА
Володимир Вікторович Шибашов, депутат Кременчуцької міської ради VII скликання
. Фракція «Рідне місто». Входить до складу постійної депутатської комісії з питань осві
ти, молоді, культури, спорту, соціального захисту населення, розгляду питань, пов’яз
аних з АТО, охорони здоров'я, материнства та дитинства.
Протягом 2018 року депутат Кременчуцької міської ради Володимир Шибашов брав
активну участь у роботі міської ради та життєдіяльності міста, вів активну громадську
діяльність на своєму окрузі і на всій території міста взагалі.
Зокрема, як депутат міської ради Володимир Шибашов:
1. Брав участь у роботі 8-ти пленарних засідань Кременчуцької міської ради, 10-ти засі
даннях своєї постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради та 4 засідан
нях інших постійних депутатських комісій.
2. Постійно проводив особистий прийом громадян – кожний 1-й понеділок місяця з
16.00 до 18.00 за адресою вул. Героїв Бресту, 59 у приміщення мікрорайону №7.
3. Протягом року провів більше 200 незапланованих зустрічей. В результаті зустрічей
з мешканцями Кременчука підготував 6 депутатських запитів і 28 депутатських звер
нень, які стосувалися як спільних, так і особистих проблем громадян міста. Зокрема
, за запитами і зверненнями, з особистої ініціативи і безпосередньої участі депутата
були виконані такі заходи:
• Кронування дерев на виборчому окрузі та видалення аварійних дерев за такими адреса
ми: проспект Свободи, 33, 35, 31 та 39/41.
• Прибирання і очищення підвалів у будинках по проїзду Арсенальному 5 та 7.
• Ремонт асфальтного покриття внутрішньоквартальних проїздів за адресами: Європейсь
ка, 62 та 64, Свободи 18 та 20, Нагірна, 4.
• Виконані роботи по освітленню провулка Арсенального повністю та вулиці Чередницьк
ої частково.
• Технічний ремонт та заміна кабелів стаціонарних телефонів в мережах на території вибо
рчого округу
• Підсипка та рівняння внутрішньо-районних грунтових доріг по провулку Арсенальному і
вулиці Чередницькій.
• Забезпечення піском всіх гральних майданчиків на виборчому окрузі.

• Сприяння виділенню коштів для ремонту аварійного забору ДНЗ №2 та видалення аварі
йних дерев на території ДНЗ №2.
• Складання маршрутів патрулювання території виборчого округу патрульною поліцією м
іста.
• Внесення до міської програми встановлення дитячих майданчиків на 2018-2019 рік будин
ків за адресами: проспект Свободи 31, проїзд Арсенальний, 2
• Облаштування дитячого майданчика за адресою вул. Європейська, 64
• Ревізія і ремонт системи опалення у будинках проїзд Арсенальний, 5 і 7 та провулку Геро
їв Бресту 45 і 47.
4. Реалізується розроблена депутатом Шибашовим програма по облаштування панду
сами помешкань людей з інвалідністю, які використовують для пересування інвалід
ні візки, по якій за 2018 рік пандусами облаштовано 14 помешкань.
5. Реалізується «Програма по уввічненню пам'яті кременчужан, загиблих в АТО у
школах міста». Пам’ятні дошки встановлені у 8, 11, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 30 десяти
загиблим Героям нашого міста.
Додатково встановлена меморіальна дошка в Кременчуцькому льотному коледжі.
6. Реалізується розроблена за його участі «Программа встановлення лічильників газу
за рахунок міського бюджету пільговим категоріям населення на 2017 рік, зокрема і
нвалідам І групи у кількості 883 особи.
7. Реалізується «Програма кронування і часткового видалення «пухових тополь» на
2017-2018 роки, які ростуть у безпосередній близькості від житлових будинків та на
вчальних закладів міста в межах виборчого округу. Кроновано пухові тополі за адр
есами проспект Свободи, 15, 17 та 35.
8. Протягом 2017 року вів активну громадську діяльність, долучався до благодійної і в
олонтерської діяльності, допомагав спортсменам, людям з інвалідністю, творчим к
олективам, ветеранам АТО і пересічним громадянам, які звертались про допомогу.

Депутат Кременчуцької міської ради
Полтавської області

Шибашов В.В.

