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Звіт про роботу
за період 01.01.2018 року по 31.12.2018 року

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» повідомляю, що мною було взято участь у 3 пленарних засіданнях сесії
Кременчуцької міської ради VII скликання та 2 засіданнях постійної
депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин,
містобудування та архітектури.
З урахуванням звернень громадян до посадових осіб місцевого
самоврядування, підрозділів виконавчого комітету Кременчуцької міської
ради,

комунальних

підприємств

підготовлено

та

направлено

два

депутатських звернень. Частина цих проблем вирішена. Зокрема:
- зроблено

ямковий

ремонт

асфальтобетонного

покриття

внутрішньо квартальних доріг по вулиці Перемоги № 1,3,4,6,8,20, пров.
Поштовому № 2,6; вул. Першотравневій № 3,5; вул. академіка Маслова
№ 15/4; вул. Сердюка, 7, 27, вул. Мазепи 2/34, 22/9, 29 вересня 10/24;
вул. Жадова, 3, 10
- встановлено дитячий майданчик у дворі будинку № 10 по вул.
Жадова;
- проведено кронування та видалення дерев по вул. Перемоги, 26;

- на прохання людей похилого віку встановлені поручні в під’їздах
будинку № 1 по вул. Перемоги та на сходах біля будинку № 3 по
вулиці Жадова;
- встановлено лавочки та урни в будинку № 24 по вул. Сердюка.
Також, на прохання мешканців, перенесені на вул. л-нта Покладова
контейнери для збору сміття;
- для виборців другого виборчого округу передплачено понад 240
примірників газети «Автограф»;
- надана адресна матеріальна допомога на лікування та операції, на
загальну суму 9 тис. грн.;
- до Дня Перемоги організовано благодійну акцію для учасників
війни та бойових дій;
- разом з радою ветеранів мікрорайону організовано привітання
ювілярів з Днем народження;
- була спонсором зустрічі ветеранів війни з учнями школи № 20 до
Дня Перемоги;
- є спонсором у допомозі сім’ям учасників АТО.

На зустрічі з виборцями надавала роз’яснення громаді мікрорайону про
перспективні плани місцевої ради щодо економічного та соціального
розвитку міського господарства.
Існує велика кількість невирішених питань, зокрема, відновлення
асфальтобетонного покриття, встановлення дитячих майданчиків, ремонт
шкіл, видалення та кронування дерев, встановлення бюветів.
На 2019 рік мною заплановано продовжити роботи з благоустрою
мікрорайону.
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