
ЗВІТ

про роботу депутата Миколаївської ради 7-го скликання

за 2019 рік

Казакової Тетяни Вікторівни

Місце та час проведення звіту: прибудинкова територія (дитячий 
майданчик) житлового будинку №49 по вул. 6-Слобідській. 
Кількість мешканців, які були присутні: 35.

З метою забезпечення ефективної співпраці із мешканцями округу 
№ 46 (надалі «округу») впродовж звітного періоду проводилися зустрічі з 
мешканцями будинків. За 2019 рік було проведено 25 зустрічей.

Впродовж звітного періоду здійснювався прийом громадян кожної 
суботи, з 12-00 до 17-00, в громадській приймальні за адресою: вул. Чкалова 
110А, приміщення ТОВ «ЖЕК «Центральний-1». Кількість виборців, яких 
було прийнято на особистих прийомах протягом звітного періоду -  127 осіб.

Протягом року до приймальні надійшло 53 письмових звернення 
виборців, з яких 73% - це звернення, що пов’язані з покращенням соціально- 
побутового стану житлового фонду, проведенням капітальних та поточних 
ремонтів та благоустрою прилеглої до будинків території. Інші 27% звернень 
пов’язані з соціальним захистом та відшкодуванням витрат на лікування 
(отримання одноразової адресної матеріальної допомоги на лікування).

На підставі звернень громадян, мною протягом звітного року було 
направлено та скеровано до органів місцевого самоврядування 63 
депутатських запитів.

Перелік робіт, які були виконані за кошти передбачені бюджетом 

міської ради на виконання доручень виборців у 2019 році:

- Просп. Центральний, 171 (5 під’їздів) - ремонт входу до під’їзду 
включаючи встановлення опорних сталевих балок, ремонт вхідних 
сходів, встановлення освітлення з сенсорами руху, та фарбування 
дверей та фасаду.

- Вул. З-Слобідська, 56А (2 під’їзди) - ремонт входу до під’їзду, 
встановлення освітлення з сенсорами руху, та фарбування дверей та 
фасаду, зашивка плити.

- Вул. З-Слобідська, 56 (5 під’їздів) - встановлення лед-освітлення з 
сенсорами руху над входом до під’їзду.



- Вул. З-Слобідська, 54 (4 під’їзди) ремонт входу до під’їзду, ремонт 
вхідних сходів, встановлення освітлення з сенсорами руху, та 
фарбування дверей та фасаду.

- Вул. З-Слобідська, 51 -  поточний ремонт ліфтового обладнання.
- Вул. 6-Слобідська, 49-51 -  поточний ремонт мережі водопостачання.

За звітній період на окрузі були проведені наступні роботи:

- Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення у 
житловому будинку № 122 по вул. Чкалова.

- Поточний ремонт входів до під’їзду у житловому будинку № 187 по 
просп. Центральному.

- Капітальний та після експертний капітальний ремонт ліфтів у житлову 
будинку по вул. З-Слобідська, 56

- Заміна (поточний ремонт) зовнішнього освітлення прибудинкових 
територій по вул. З-Слобідська, у дворі житлових будинків №№ 51а, 
516 та №57 по вул. З-Слобідська.

- Заміна (поточний ремонт) зовнішнього освітлення прибудинкових 
територій по вул. Чкалова, у дворі житлових будинків №№ 98 та 108.

- Поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території та 
внутрішньо квартального проїзду житлового будинку по просп. 
Центральному, 177а.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального 
проїзду та прилеглої території до житлового будинку №112 по 
вул. Чкалова.

- Поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території та 
внутрішньо квартального проїзду житлового будинку по просп. 
Центральному, 183 а.
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