Кременчуцькі УКРОПівці звітують перед виборцями за третій
рік депутатської діяльності
Відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
депутати Кременчуцької міської ради Полтавської області обрані від політичної партії
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ»ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» звітують про свою роботу перед
виборцями відповідного виборчого округу за третій рік своєї депутатської діяльності.

Виборчий округ №24
Депутат Кременчуцької міської ради VII скликання
КОТЛЯРЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Звіт
про депутатську діяльність перед виборцями за 2018 рік
Обрана депутатом Кременчуцької міської ради мешканцями 24-го
виборчого округу вперше, обиралася від політичної партії «Українське
об’єднання патріотів – УКРОП». Наразі є членом постійної депутатської
комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
інвестиційної політики.
Протягом року брала активну участь у роботі міської ради та
життєдіяльності міста, вела активну громадську діяльність, як на виборчому
окрузі, так і на всій території міста. За звітний період проведено: 79
особистих прийомів громадян, прийнято 310 осіб, здійснено виїзних
прийомів -22, надано 171 депутатське звернення.
З власної ініціативи та за безпосередньої участі було:
-виконано кронування дерев за адресою: проспект Л. Українки,13,45,
48,72,74 ; В.Інтернаціоналістів,5; Героїв України,39;
-виконано ремонтні роботи по заміні сантехнічних носіїв за адресою
проспект Л.Українки, буд. 74 ;
-виконано ремонтні роботи ( ремонт козирка над входом до під»їзду,
фарбування дверей, цементування підлоги, білування стін і стелі) за адресою
вул. Героїв України, 31, другий під»їзд;
-виконано заходи: з прочищення та профілактичного промивання
зовнішньої каналізаційної мережі будинку з залученням спецтехніки;
поточний ремонт аварійних мереж холодного водопостачання; дезінсекція та
дератизація підвальних приміщень за адресою вул. Київська,44;
-виконано дезінсекцію у підвальних приміщеннях за адресою вул.
Героїв України,72;
-виконано обладнання дверей до входу у підвальне приміщення та
заміна замків на дверях за адресою вул. Героїв України, 31;

-виконано дезінсекцію та встановлено захисні сітки на вентиляційні
отвори за адресою вул. Героїв України,39;
-виконано дезінсекцію підвалів за адресою вул. Героїв Крут,11;
-вжито заходи з наведення порядку біля будинків № 58 та № 62 за
адресою
проспект Л.Українки, (було облаштовано контейнерний
майданчик); проведено перемовини з керівництвом ПП «Онвард трейд» з
виконання відновлювального ремонту асфальтного покриття в місцях, там, де
необхідно;
-на звернення депутата було проведено дослідження атмосферного
повітря на вміст забруднюючих компонентів та шумових характеристик біля
будинків, які прилягають до супермаркету «Маркетопт» (буд.№№ 62,58);
-виконано облаштування пристроїв примусового зниження швидкості у
дворовому проїзді за адресами: проспект Л.Українки, буд. №№ 58,74 та
встановлено дорожній знак «5.31» (Житлова зона) біля буд. 58;
-проведено роботи по герметизації зовнішніх міжпанельних стиків за
адресою проспект Л.Українки,74;
-встановлено нові поштові скриньки за адресами: вул.Героїв України,
б. №№ 21,23,31,33; проспект Л. Українки, б. №№ 48,54,66,72,74;
-виконані роботи по заміні труб холодного водопостачання за адресою
вул.Героїв України,35;
-виконано поточний ремонт дитячих майданчиків та завезено пісок за
адресами: проспект Л.Українки,72; вул. Героїв України, б. №№ 25,35;
-спільно з патрульною поліцією Кременчука та Управлінням розвитку
підприємництва,торгівлі, побуту та регуляторної політики міськвиконкому
було забезпечено громадський порядок та дотримання правил благоустрою за
адресою проспект Л.Українки,10;
-встановлено лави за адресами: проспект Л. Українки, 66, 2-й під»їзд
та вул. Героїв Крут,7, 1-й під»їзд;
-відремонтовано лави за адресою вул. Героїв України,35;
-демонтовано споруду незавершеного будівництва за адресою вул.
Героїв України,33,37,39;
-завезено грунт на прибудинкову територію буд. № 72 проспекту
Л.Українки;
-виконано заміну труб холодного водопостачання за адресою вул.
Гвардійська,6;
-виконано заміну електропроводки, вимикачів та електролампочок у 4му під»їзді буд. № 39, вул. Героїв України;
-приведено в належний санітарний стан земельну ділянку за адресою
проїзд Великокохнівський,7;
-вжито заходів до мешканки буд. № 10 проспект Л.Українки з метою
приведення помешкання в належний санітарний стан;
-відновлено елементи благоустрою по вул. Героїв України, б.№ 39,
виконано асфальтування, вимощення, впорядковано зелену зону;
-надано роз»яснення у питанні належного нарахування за послугу
центрального опалення мешканці буд. №5 вул.В.Інтернаціоналістів та

належного нарахування за послугу електропостачання мешканці буд. № 47,
проспекту Л. Українки;
-вирішено питання щодо перебування безхатченків на території, що
прилягає до буд. №№ 58,62 проспекту Л. Українки ( територія контейнерного
майданчика для сміття);
- відремонтовано лавочки за адресою вул. Героїв України, 25 , 1-й під»їзд;
-встановлено пандус за адресою вул. Героїв України, 27;
-виконано ремонт лавочки біля буд. 33, вул. Героїв України;
-виконано ремонт у 4-му під»їзді за адресою вул. Героїв України, 37;
-проведено змагання з волейболу серед команд студентської молоді «Весна2018» та з міні-футболу серед жителів Молодіжного;
-активна участь в міській еколого-просвітницькій акції «Зелена толока»;
-в рамках «Дня довкілля» висаджено ялинку, кущі ялівцю та облаштовано
територію прилеглу до зупинку громадського транспорту «Козацька»;
-неодноразово за час каденції порушувала питання, щодо відновлення
зовнішнього освітлення та освітлення прибудинкових територій по
проспекту Л. Українки, буд. №№ 48,50,5456,58,62 та вул. Героїв України
буд.№№ 21,23,25,27,31,33, 35,37,39;
-порушено проблему щодо утилізації та демеркуризації сильнодіючих,
отруйних речовин, ртуті та ртутовмістних ламп, медичних термометрів тощо;
-надано матеріальну допомогу за рахунок міського бюджету для лікування
онкохворих, дітей-івалідів та людей з інвалідністю - 41 особі;
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