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Кременчуцької міської ради
Грищенко Ю.В.
25.02. 2018р.
Звіт депутата
Депутат Кременчуцької міської ради Валентина Гордєєва звітувала
перед своїми виборцями і перед мешканцями Кременчука за свою
депутатську діяльність VII каденції.
Обраний депутат Кременчуцької міської ради в перше.
Своїм депутатом його обрали мешканці 33-го виборчого округу ПП
’’Об’єднання ‘’Самопоміч’’.
На теперішній час є членом постійної депутатської комісії з питань
житлово- коммунального господарства та управління коммунальною
власністю, енергозбереження, транспорту, зв’язку та ІТ – технологій.
Протягом року депутат Кременчуцькоїміської ради Валентина Гордєєва
брала активну участь у роботі міської ради та життєдіяльності міста, вела
активну громадську діяльність на своєму окрузі і на всій території міста .
Кількість відвіданих пленарних засідань сесії - 3;
Кількість пропущених пленарних засідань сесії у 2018р. то тільки по стану
здоров’я ;
Кількість відвіданих засідань постійних депутатських комісій – 3 ;
На своєму округу постійно на протязі 2018року велась робота з
громадянами , постійно вівся прийом громадян на контакт - центрах
мікрорайону, житлових будинках ,в телефонному режимі ;
Не брала участь в масових заходах - по стану здоров’я ;

На своєму виборчому окрузі проводила запланований депутатський прийом
громадян на своєму виборчому окрузі що вівторка з 12.00 годин – 14.00 год.
(вул. Велика набережна 10, м. Кременчук).
На своєму мікрорайоні близко 360 незапланованих зустрічей.
Звіт депутата був на окрузі 25.02. 2019р. в 16: 00 год. на прохання виборців
були запрошені представники ТОВ « Місто для людей Кременчук» , КП «
Теплоенерго» , УЖКГ м. Кременчук та телекомпанія « Візит» на збори
прийшли журналісти « Візиту» представники, ТОВ « Місто для людей
Кременчук» , але представники КП « Теплоенерго» і УЖКГ не прийшли на
загальні збори і не пояснили причину підняття тарифів , які теж були
зазначені в порядку денному загальних зборів мікрорайону .
В результаті зустрічей з мешканцями Кременчука підготовлено депутатські
запити які були розглянуті на пленарному засіданні та підтримані
депутатами більшістю голосами :
Про
неякісне
надання
послуг
управляючою компанією ТОВ «Місто
для людей Кременчук» мешканцям
01-18/6667
будинку №47 на вул.Велика набережна

01.12.2019

Запит. Не виконано .
Про терміновий ремонт зупинок
«Центр» та «Ринок» у напрямку
01-18/6668
с.Молодіжне
Запит. Не виконано до цього часу.
Про
усунення
незручностей,
спричинених ліквідацією філії банку
на території мікрорайону Перший
Занасип
01-18/6669
Не виконано до цього часу?

01-18/10799

05.09.2018

01.12.2018

04.01.2019

Не виконання депутатських Запитів які були підтримані більшістю депутатів
на сесії Є ПЕРЕШКОДЖАННЯ депутатської діяльності відповідно ст. 351
ч. 1 КК України .

Виграла дві адміністративні справи1. – Скасовано рішення від 01.04.
2016р. міської ради
(коротко ) (управління контролю за станом
благоустрою) та щодо виділення 420.000 грн. для забезпечення роботи
спеціалістів по роботі з населенням та спеціалістів по контролю за станом
благоустрою у контакт – центрах та на закріплених територіях, в т.ч.
Автозаводські районній адміністрації ( Слинько
К.В. )- 260.000
і
Крюківській районній адміністрації(Лозовик Д.Б. – 160 000грн.(на планшети)
.
Міська рада не виконала до цього часу.
2. Також скасовано рішення ‘’ Про створення комунального закладу
культури і відпочинку ‘’ Парк ‘’Крюківський’’ 30.08. 2016р. та ‘’ Парк
‘’Міський сад’’.
І до цього часу не виконала міська рада – два ці рішення які вступили в
закону силу .
Комісійних обстежень – 6; виконано -6 ;
У зверненнях та запитах порушувалися як особисті проблеми питання
громадян. Так і питання, спільні для багатьох мешканців .
Комісійне обстеження буд. №13 що на вул. Велика Набережна - не гріли
полотенце сушки тривалий рік .
Тепер працюють . Обстеження підвального приміщення буд. №29 що на вул.
Велика Набережна.
Не подавалася гаряча вода 3 місяці до під’їзду № 1 буд. №29 що на вул.
Велика Набережна. Відновлено . За два місяці повернули кошти .
Не подавалася гаряча вода до під’їзду № 4 до 9-го поверху на кв. 131 що на
вул. Велика Набережна. Подачу гарячої води відновили .
- до
ТОВ’’Житлорембудсервіс’’ по буд. 5 що по вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, м. Кременчук поточні ремонти з утримання будинку (
окрім встановлення світильників в містах загального користування ) не
виконано;
Депутатські запити з 2016року від виборців мікрорайону
і які
залишилися не виконаними = 12 запитів по вені органу місцевого
самоврядування до цього часу:
1.Щодо встановлення поквартирних газових лічильників мешканцям
1-го Занасипу
Запит. 01-45/114311.03.2016 не виконано.
2.Щодо проведення ревізій облаштування пішохідних переходів та
їх освітлення з метою безпеки дорожнього руху
Запит. 01-45/200115.04.2016 не виконано.

3.Щодо
облаштування
зупинок
громадського
транспорту
«Авторинок», «Гаражі», «Автомагазин» маршрутів № 3А, № 231
Запит. 01-45/290313.05.2016 не виконано.
4.Щодо термінового ремонту обладнання дитячих і спортивних
майданчиків на прибудинковій території буд. №№ 1, 5, 7, 10, 11, 13,
15, 17, 17а, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 39 по вул.Велика набережна та
буд. № 29 по вул.Маршала Говорова в м.Кременчуці
Запит. 01-45/290519.05.2016 не виконано .
5.Щодо неналежного освітлення входу, на відстані 4 метрів від
будинків та пішохідних доріжок в буд.№ № 1, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15,
17, 17а, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 39, 45, 47, 49, 55 на 1-му За насипі
та в буд.№ 29 по вул.Маршала Говорова
Запит. 01-45/2906(13.05.2016,20.05.2016)10.07.2016 не виконано.
6.Щодо присвоєння вулицям Кременчука імені підпоручика
Броніслава Урбанського та назви "Бидгощська"
Запит.
0145/3772 17.06.2016
не виконано.
7.Щодо забезпечення безпеки дорожнього руху по вул. Велика
набережна м.КременчукаУ відповідність до ДСТУ 2735-94 п.8.3, п.
8.4 якими врегульовано стандарти зелених насаджених на проїзній
частині автошляху.
Запит. 01-45/3773 17.06.2016 не виконано.
8.Щодо призупинення укладення договорів про надання послуг
на водопостачання та водовідведення (приєднання) споживачам
між мешканцями м.Кременчука та КП "Кременчукводоканал" до
узгодження умов таких договорів з Антимонопольним комітетом
України та перевірки процедури їх укладення на відповідність
чинному законодавству України .
Запит . 01-45/4552 21.07.2016 не виконано.
9.Про надання роз'яснень щодо економічного обґрунтування та
узгодження діючих норм водоспоживання для потреб населення в
м.Кременчуці та затвердження у місячний термін норм питного
водопостачання для населення, зазначених у запиті
Запит. 01-45/522415.08.2016 не виконано.
10. Про усунення порушень діючого законодавства з боку КП
"Кременчукводоканал", що відмовляється безкоштовно здійснювати
повірку лічильників холодної і гарячої води мешканцям приватного
сектору.
Запит. 01-45/6353 08.09.2016 - не виконано .
11.Про надання 29.11.2016 на пленарному засіданні сесії
Кременчуцької міської ради пояснення представником ПАТ
«Кременчукгаз» про забезпечення індивідуальними газовими
лічильниками мешканців будинків першого Занасипу та інших

будинків міста, які подавали та реєстрували відповідні заяви у ПАТ
«Кременчукгаз» у 2014-2015, 2016 роках .
Запит. 01-45/8063 23.11.2016 - не виконано .
12.Про надання 29.11.2016 на пленарному засіданні сесії
Кременчуцької міської ради пояснення представником КГЖЕП
«Автозаводське» щодо ремонту дитячих майданчиків,
розташованих біля житлових будинків №№ 1, 5, 7, 10, 11, 13, 15,
17, 17-а, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 39 по вул. Велика Набережна та
Маршала Говорова,29
Запит. 01-45/8062 23.11.2016 – не виконано .
Не голосувала за підняття тарифів на утримання будинку та опалення. Я
проти підняття любих тарифів і кредитів.
Подана заява до суду на оскарження рішення виконкому про утримання
будинку, споруд та прибудинкових територій буде відкрите слухання = 20,
22,27 березня 2019р. в 13:30год. ,
В 9:30год.,
в 13:30 год. ,
(призначено на 20.03. 2018р. на 13.30 год.);
Подана заява до суду на оскарження рішення виконкому щодо
необґрунтованих тарифів на централізоване теплопостачання і постачання
гарячої води за 2017р. і лютий 2018р.= справу виграла, але КП
«Теплоенерго» подали до апеляційного суду і слухання буде 12.03. 2019р. в
13:45 год. у Автозаводському р-н суді .
- Привозили піску в дитячі площадки до ТОВ « Місто для людей
Кременчук» безкоштовно, а мешканці самі платили за машину ;
- Частково зроблено освітлення пішохідних тротуарів ;
- Домовилась з перевізником № 208 щоб возили наших мешканців до
центрального ринку по 4 грн.;
- Міська рада не розрахувалася з перевізниками маршруту 3А за
2018рік в сумі 200тис. грн.. І тому перевізник не може возити
наших мешканців 5 рейсів як було заплановано, а возять тільки
три рейси . ( Тоді коли перевізнику маршруту №1 кошти
виділяються на 26 рейсів щодня і на вихідні теж ).
- не перекриваються окремі стояки по всьому підвалі будинку № 29, що
по вул. Велика набережна – не виконано;
- -08.06. 2017р. за вих. № 521 до ТОВ ‘’ МДЛ’’ що під’їзді №7 буд. 29що
по вул. Велика набережна 51 кв.м. до цього часу не переведено в
житловий фонд – не виконано і відповідь відсутня .

- -08.06. 17р. за вих. № 522 до ТОВ ‘’ М Д Л’’ що по вул. Велика
набережна отримати Ф.І.П. двірників які закріплені за всіма
будинками на 1 Занасипу – не виконано.
- Частково встановили нумерацію на будинки № 21 ,31.
- Встановили поштові ящики буд. 31,33, 39 .
- Освітлення місць біля сміттєвих баків буд. № 29,31, буд. 1,5,7,9.
Не виконано .
Міський голова не надав на запит про отримання інформації договора які
уклав з ТОВ « Місто для людей Кременчук» від імені співвласників на
управління багатоквартирними будинками на всі будинки які є на вул.
Велика Набережна.
Належної відповіді від КП
« Теплоенерго» ТОВ « Місто для людей
Кременчук» не надається , відписки , або зовсім не надається .
Не виконання депутатських Запитів які були підтримані більшістю
депутатів на сесії Є ПЕРЕШКОДЖАННЯ депутатської діяльності
Відповідно ст. 351 ч. 1 КК України .

На 6 стор. 25.02. 2019р.

