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 №20
Депутат Кременчуцької міської ради VII скликання

ПОГРІБНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ЗВІТ
про депутатську діяльність перед виборцями за 2018
рік
Обраний депутатом Кременчуцької міської ради мешканцями 20-го
виборчого округу вперше, обирався від політичної партії «Українське
об’єднання патріотів – УКРОП». Наразі є секретарем постійної депутатської
комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення
правопорядку, розвитку самоврядування, розгляду питань конфлікту
інтересів та антикорупційної діяльності.
Впродовж року брав активну участь у роботі міської ради та
життєдіяльності міста, вів активну громадську діяльність, як на виборчому
окрузі так і в цілому на всій території міста.
За звітний період проведено: 24 особистих прийомів громадян, прийнято
248 осіб, провів 35 виїзних прийомів та 6 засідань Регламентної комісії,
надано 22 депутатських звернення, 5 пленарних засідань сесій
Кременчуцької міської ради.
На засіданнях комісії розглянуто 466 основних та додаткових питань,
заяви та скарги від мешканців міста та депутатів Кременчуцької міської ради,
приймав участь у обговорені 48 питань.
За власної ініціативи та безпосередньої участі було:
• встановлено лави біля першого під`їзду буд.№6, квт.278;
• виконано роботи по герметизації зовнішніх міжпанельних стиків
квартири №33 в буд.№6, квт.278;
• виконано ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних
проходів та проїздів у районі будинків №№ 18; 35, що у квт.278;

• облаштовано пішохідний перехід по вулиці Козацькій на перехресті з
проспектом Лесі Українки, а саме: встановлено відповідні дорожні
знаки та нанесена дорожня розмітка;
• тротуарною плиткою вимощено тротуар від вулиці Козацькій на
перехресті з проспектом Лесі Українки до магазину «М’ясна лавка»;
• відремонтовано асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних
проходів та проїздів кварталу 278;
• вирішено питання щодо використання житлового чека для приватизації
житла гр. Г.;
• по вул. Козацькій виконано покіс бур’янів;
• на подвір»ї буд. № 22-а, квт.278 ліквідовано фаутне дерево, яке
заважало будівництву спортивного майданчика;
• виконано грейдерування вул. Козацької та прилеглих провулків у
осінній період;
• на подвір»ї буд.№ 15, квт.278 демонтовано дитячу карусель, яка
перебувала у неробочому стані;
• відновлено освітлення при вході до ліфту та на сходовій клітині в
третьому під’їзді, буд.№4, квт.274;
• встановлено пандус для мешканців-інвалідів у буд.65 по проспекту
Свободи;
• у рамках «Дня довкілля» висаджено ялинку, кущі ялівцю та
облаштовано зелену зону відпочинку, прилеглу до зупинки
громадського транспорту «Вул. Козацька»;
• в зеленій зоні відпочинку зупинки громадського транспорту
«Козацька» восени додатково висаджено кущі та дерева;
• зелена зона відпочинку передана на обслуговування КП «Благоустрій
Кременчука»;
• на надвір»ї будинків №№ 22;22-а;23;25;26 кварталу 278 встановлено
спортивний майданчик з футбольним полем зі штучним покриттям, та
встановлено шість спортивних тренажерів та тренажер для занять
варкаутом;
• на депутатське звернення, щодо освітлення спортивного майданчику
на подвір»ї будинків №№ 22;22-а;23;25;26 кварталу 278 розробляється
проектна документація;
• виконано промивку каналізації будинку 23 по вул. Гагаріна;
• на запрошення мешканців мікрорайону протягом року відвідував
збори ОСББ;
• за спільної участі з обласним депутатом Наталею Макарушою, у грудні
2018 р. на сесії Полтавської облради було виділено 8 млн. грн для
капітального будівництва асфальтового покриття вул. Козацької з
облаштуванням зливової каналізації;

• вздовж проїжджої частини зупинки громадського транспорту «Вул.
Козацька» встановлено нову огорожу;
• завдяки активній позиції мешканців мікрорайону, отримав перемогу
громадський бюджет «Влаштування зони відпочинку в районі будівлі
№81 по проспекту Лесі Українки (квт.278)» (Сквер Лесі Українки);
• брав активну участь в міській еколого-просвітницькій акції «Зелена
толока»;
• приймав участь у змаганнях з хокею;
• проведено змагання з волейболу серед команд студентської молоді
«Весна-2018» та чемпіонат з міні-футболу серед жителів Молодіжного.
Крім того, за участі депутата на мікрорайоні проведено:
• урочистий захід, присвячений Дню пам’яті та примирення і 73-й річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні під назвою «Свято, що
об’єднує покоління»;
• перевезення ветеранів ВВв до Братської могили власним транспортом;
• урочистий захід до Дня Незалежності України «Від проголошення
Незалежності до нової України»;
• урочистий захід до 447 –ї річниці від заснування м. Кременчука:
«Кременчук – ти окраса країни моєї»;
• відкриття Новорічної ялинки на кварталі 278: музичне свято, розваги,
танці, конкурси;
• всі діти, які були присутні на заході нагороджені новорічними
подарунками;
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