ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНИЙ ЗВІТ
ДЕПУТАТОМ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ
ПІБ депутата:
ТЕРЕЩЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата проведення звіту: 26 лютого 2019 року
Місце проведення звіту: музична зала ДНЗ (ясла-садок) №50
(вул. Героїв Крут, 15)
Кількість присутніх:
33 (тридцять три) особи
1. Аналіз ефективності роботи депутата:
• проведено прийомів виборців – 12 (дванадцять);
• прийнято виборців – 82 (вісімдесят два);
• проведено зустрічей з виборцями – 37 (тридцять сім);
• участь у роботі постійних депутатських комісій та сесіях міської ради;
• участь у міських заходах з нагоди державних та міських свят.
2. Критичні зауваження, пропозиції, висловлені на зустрічі:
• вартість комунальних послуг;
• ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів;
• утеплення житлових будинків;
• відновлення елементів благоустрою на прибудинкових територіях.
3. Питання вирішені депутатом:
• продовжено облаштування зони відпочинку громадян за адресою просп.
Лесі Українки, 80 – виконано роботи по облаштуванню частини
пішохідних доріжок тротуарною плиткою;
• виконано роботи з капітального ремонту музичної зали ДНЗ №50;
• виконано капітальний ремонт окремих приміщень дитячо-юнацького
клубу «Мрія» за місцем проживання системи ОДЮК за адресою вулиця
Героїв Крут, 3;
• виконано роботи з капітального ремонту боксів інфекційного відділення
стаціонару КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"
(відремонтовано шість боксів);
• виконано роботи з заміни віконних блоків інфекційного відділення
стаціонару КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька";
• виконано роботи з заміни віконних блоків сходових маршів КНМП "ЛІЛ
"Кременчуцька" КДЦ по просп. Лесі Українки, 80;
• розпочато роботи з капітального ремонту конференц-зали з організацією
гардеробу КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька" КДЦ по просп. Лесі Українки, 80
(строк здачі в експлуатацію – березень 2019 року);
• виконано грейдерування вулиць приватної забудови (вул. Данили
Галицького, вул. Артема Носенко, вул. Солов’їна, вул. Козацька);
• вирішено питання придбання житла за рахунок коштів міського бюджету
для доньки загиблого учасника антитерористичної операції;

• забезпечено можливість тренування з футболу на базі спортивного
комплексу Укртатнафта для вихованців дитячо-юнацього клубу «Мрія»
за місцем проживання.
4. Першочергові питання, що знаходяться на контролі:
• завершення робіт з капітального ремонту конференц-зали з організацією
гардеробу КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" КДЦ
по просп. Лесі Українки, 80;
• продовження капітального ремонту приміщення дитячо-юнацького
клубу «Мрія» за місцем проживання системи ОДЮК;
• продовження облаштування зони відпочинку громадян за адресою просп.
Лесі Українки, 80;
• проведення поточних ремонтів місць загального користування
багатоквартирних житлових будинків;
• благоустрій прибудинкових територій – видалення та кронування дерев,
відновлення місць відпочинку, ремонт конструкцій дитячих
майданчиків;
• виконання робіт по зовнішньому освітленню вулиці Героїв Крут;
• облаштування пішохідного переходу по вулиці Героїв Крут в районі
будинку №11;
• благоустрій території в районі буд. №3 по вул. Героїв Крут;
• організація пішохідної доріжки в районі ЗОШ №31 та ДНЗ №50
(мощення тротуарною плиткою, організація вуличного освітлення);
• проведення капітального ремонту харчоблоку ДНЗ №50;
• капітальний ремонт тротуарів по проспекту Лесі Українки від вулиці
Воїнів-інтернаціоналістів до б. №65 по проспекту Лесі Українки;
• ремонт внутрішньо квартальних проходів та проїздів;
• облаштування спортивних майданчиків за адресами:
o просп. Лесі Українки, б. 80
o просп. Лесі Українки, б.78/19;
o вул. Керченська, б.3А
o квартал 287, б.23.
5. Робота депутата визнана – задовільною.
6. Характерні питання, з якими звертаються виборці на прийомах.
• надання матеріальної допомоги;
• ремонт будинків та інженерних мереж, утеплення будинків;
• благоустрій внутрішньоквартальних територій;
• ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів.
Депутат
Кременчуцької міської ради
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