ЗВІТ
Депутата Кременчуцької міської ради VII скликання
Калашника Віктора Васильовича про здійснення депутатських
повноважень за 2018 рік.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» повідомляю:
Обраний депутатом Кременчуцької міської ради втретє, як голова БПП
«Солідарність». Є членом постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді,
культури, спорту, соціального захисту населення, розгляду питань пов’язаних з
АТО, охорони здоров’я , материнства та дитинства.
Протягом 2018 року взяв участь у всіх пленарних засіданнях
Кременчуцької міської ради VII скликання та у більшості засідань постійної
депутатської комісії.
На засіданнях комісії та пленарних засіданнях надавав пропозиції за
направленнями, які виборці вважали важливими для вирішення нагальних
питань міста та окремих мікрорайонів.
За рік проведено 17 особистих прийомів громадян.
Особистий прийом проводжу в приміщенні Кременчуцького центру
зайнятості, проїзд Арсенальний, 1, телефон 758829 кожну другу середу
щомісяця з 15.00 до 17.00 години. Також проведено 10 позапланових зустрічей
з виборцями в різних мікрорайонах міста Кременчука. За рік від виборців
надійшло 8 письмових та 46 усних звернень. Деякі звернення розглянуті та
вирішені на рівні депутата . Інші передавались до відповідних організацій та
установ по компетенції та ставились на депутатський контроль.
Більшість питань – це житлово - комунальні проблеми ( встановлення
приборів обліку тепла та газу на будинки, утеплення, асфальтування
прибудинкових територій та внутрішньо квартирних доріг, доріжок, ремонт,
встановлення дитячих майданчиків, освітлення доріг, кронування дерев.) В
зимовий період – це переважно розчищення доріг та доріжок від снігу. Також
ставились питання надання медичної допомоги. Зокрема дітям. Проблеми
харчування в школах та дитячих садочках.

Більшість питань, які ставили виборці перед депутатом були вирішені на
різних рівнях.
Актуальні пропозиції стосовно благоустрою міста на прибудинкових
територій, проведення асфальтування внутрішніх квартальних доріг, роботи
комунальних установ та служб передані відповідним управлінням,
департаментам для планування на наступні періоди.
Проводилась активна робота по працевлаштуванню громадян, особливо
учасників АТО та вразливих груп населення.
Залучались фахівці для надання юридичної допомоги населенню при
вирішенні спірних питань та оформленню документів.
Приймав активну участь в загальноміських
місячників чистоти та порядку, суботників.

заходах,

проведенні

Більшість питань, які потребують вирішення – заплановані міською
владою на 2019 – 2020 роки.
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