Прийом громадян
Четверта п’ятницю місяця
виборчий округ №29
вул. Володимирська, 1
«Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська»

Перша п’ятниця місяця
виборчий округ №27
вул. Гагаріна, 3 (кабінет 117).

Статистика
-

Отримано 72 звернення від громадян;
Відвідав 90% сесій;
Проведено 24 прийоми громадян
Направлено 60 звернень
70 виступів на профільних
депутатських комісіях.
- Надано допомогу 28 жителям на суму
14 тисяч гривень.

Загальна діяльність
- Бюджет 2017 року склав 1 305,0 мільйонів гривень власних доходів.
Це на 307,6 мільйонів більше, ніж у 2016 році;
- До бюджету розвитку спрямовано 520,1 млн грн, що у 1,5 рази більше, ніж у 2016
році;
- 1,66 мільйона гривень отримано додатково завдяки роботі комісії, яка займається
«самочинними забудовами» (майже в 7 разів більше, ніж у 2016 році);
- На 60% підвищено заробітну плату працівникам бюджетної сфери і комунальних
підприємств та забезпечено її своєчасну виплату
-Розроблено Стратегію розвитку міста Хмельницького до 2025 року та План дій з
реалізації Стратегії на 2017-2020 роки.
-На житлово-комунальне господарство виділено 424 млн грн.

Діяльність депутатського корпусу
- Придбано: 22 одиниці сучасної техніки для комунальних підприємств; 7
тролейбусів;
- Триває будівництво нового навчально-виховного комплексу в мікрорайоні
Озерна.
- Будуються НВК № 10 та № 18, дитсадки в мікрорайонах Гречани та
Лезнево.
- Встановлено пам’ятний комплекс Героям Небесної Сотні.
- Відкрито більше десятка спортивних майданчиків.
- Відкрито Центр енергоефективності.

Діяльність депутатського корпусу
Депутатським корпусом за 2017 рік проведено:

- 8 пленарних засідань на яких розглянуто 473 питання.
- 118 засідань постійних комісій.
- 6 інформаційних депутатських днів.
До міської ради було направлено 1722 звернення, із них 745 про надання
матеріальної допомоги.

ЗРОБЛЕНО у 2017 році
Поточний ремонт вуличної мережі:
вул. Подільська – 644 000 гривень.
вул. Прибузька – 1 344 000 гривень.
вул. Проскурівська – 560 000 гривень.
вул. Свободи – 840 000 гривень.
Капітальний ремонт зелених насаджень:
вул. Подільська – 100 056 гривень.

Проведена обрізка дерев по вул. Прибузькій, 6 та 14 і по вул.
Подільській, 21/31.

ЗРОБЛЕНО у 2017 році
Капітальний ремонт:
заміна ушкоджених ділянок трубопроводів холодного
та гарячого водопостачання, центрального опалення
та вододовідведення житлових будинків
ХВП: вул.. Проскурівського Підпілля, 25 – орієнтовна
вартість 12 000 гривеннь.
ХВП, ГВП, водовідведення: Прибузька, 14 –
орієнтовна вартість – 90 000 гривень.

ЗРОБЛЕНО у 2017 році
Обстеження і аналіз роботи ліфтів у будинках:
Прибузька, 14
Грушевського, 40
Прибузька, 6
Проскурівського Підпілля, 25
Прибузька, 12
Вартість обстеження кожного – 2 940 гривень.
Подільська, 78 – вартість 3032,65 гривень.

ЗРОБЛЕНО у 2017 році
Благоустрій прибудинкових територій:
вул. Подільська, 77/1 – 300 000 гривень.
вул. Прибузька, 14 – 1 300 000 гривень.
Утеплення фасадів заміна вікон у житлових будинках:
Подільська, 54/1 – 84 000 гривень.
Укріплення стін натяжними металевими зв’язками в
житлових будинках:
вул. Проскурівська, 1 – 30 000 гривень.
вул. Проскурівська 21/31 – 70 000 гривень.

ЗРОБЛЕНО у 2017 році
Влаштування світлодіодних світильників в житловому будинку по вул. Прибузькій, 10;
Ремонт козирка – під’їзд №5 по вул Проскурівська 21/31;
Ремонт під’їздів №1,2 у будинку по вул. Проскурівській, 49;
Ремонт покрівлі над квартирами №76,77 у будинку по вул Свободи, 22а;
Поточний ремонт покрівлі у будинку та ремонт зливної каналізації по вул. Грушевського, 55;
Ремонт м’якої покрівлі в під’їзді №4 будинку по вул. Подільській, 78;

Ремонт дитячих майданчиків по вул. Соборна, 22а; Подільська, 78; Володимирська, 1;
Виготовлено та встановлено двері виходу на дах у житловому будинку по вул. Подільській, 78;
Встановлено садові лавки та урни по вул. Володимирській, 1 та Проскурівській, 49;

Відремонтована каналізаційна система в будинку по вул. Свободи, 22а – проведена заміна кранів,
виконано ремонт зливної каналізації, ремонт площадки перед входом у 1 під’їзд та частково проведено
бетонування відмостки;.

Частково зроблено у 2017 році
Поточний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Грушевського, 40;
Заміна жолобів та звісів в житловому будинку по вул. Вайсера, 75/1;
На умовах співфінансування:
За кошти міського бюджету та мешканців будинку №54/1 по вул.
Подільській проведено капітальний ремонт будинку, прибудинкової
території та утеплення фасадів.

Додатково зроблено
- Запущений центральний тепловий пункт по вул. Проскурівського
Підпілля, 25.
Обслуговує кілька багатоповерхівок та два дитячих садочки. Завдяки сусідству ЦТП із будинками,
гаряча вода без особливих температурних втрат потрапляє до помешкань городян.

- Заплановані і будуть встановлені підземні сміттєві урни: на вулицях
Гагаріна і Соборна.
- За зверненням мешканців одного із будинків із Львівського шоссе

посприяв виділенню коштів на ремонт прибудинкової території.

Заплановано на 2018 рік

Поточний ремонт доріг
(суцільне улаштування покриття з асфальтобетонної суміші
асфальтоуладальником):
вул. Кам'янецької 1 856,84 грн.
вул. Проскурівського підпілля 522,94 грн.
вул. Подільська 1 248,24 грн.
вул. Прибузька 405 000 гривень.
вул. Проскурівського Підпілля 135 000 гривень.
вул. Героїв Майдану 186,000 гривень
вул. Кам'янецької 300,000 гривень

Заплановано на 2018 рік
Виготовлення робочих проектів:

1. На капітальний ремонт вулиці Прибузька
Планується: облаштування велосипедних доріжок
(від вул. Кам’янецької до Старокостянтинівського шоссе (в т.ч експертиза 39,135 грн).

2. На капітальний ремонт вулиці Подільської:
Планується: розширення проїзної частини для облаштування зупинки
громадського транспорту (зупинка Поліклініка №1 (в т.ч експертиза 36,032 грн).
Капітальний ремонт вулиці Подільської – 1 мільйон гривень.

Заплановано на 2018 рік
Капітальні ремонти:
1. Прибудинкових територій та облаштування нових асфальтових тротуарів
та вимощення навколо будинків:
вул. Грушевського, 74 – 500 000 гривень.
вул. Володимирська, 105 – 1 000 000 гривень.
вул. Вайсера 75/1 – 500 тисяч гривень (додатково - заміна жолобів та звісів)
2. Облаштування припіднятої пішохідної доріжки перехрестя Проскурівської
та Проскурівського підпілля – 100 000 гривень

3. Двір у будинках Вайсера 79 та Свободи, 22а орієнтовна 1,5 мільйона
гривень.

Заплановано на 2018 рік

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пилипчука, 4;
Ремонт козирка над входом у підвал, ремонт під’їзду, виготовлення та
встановлення дверей входу у підвал по вул. Грушевського, 55;
Ремонт під’їздів №1,2,3,4 в житловому будинку по вул. Подільській, 78;
Ремонт під’їздів у будинку по вул. Проскурівській, 21/31;
Ремонт під’їзду №2 в житловому будинку по вул. Подільській, 38;
Фарбування дитячих майданчиків по вул. Свободи, 22а; Подільській, 78; та

Володимирській, 1;
Ремонт входу в під’їзд №2 по вул. Свободи, 22а та ремонт відмостки.

Заплановано на 2018 рік
За зверненням жителів виділяють кошти на укріплення стін будинків
натяжними та металевими зв’язками
вул. Свободи, 22а – 100 тисяч гривень.
Капітальний ремонт на умовах співфінансування – 50/50 міський бюджет
та кошти мешканців будинку вул. Пилипчука, 4 – 170 тисяч гривень.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення:
вул. Соборна: від Володимирської до Проскурівського Підпілля – 100 000 грн.
Омолодження дерев на вулицях міста.

Заплановано на 2018 рік
Будівництво спортивних та улаштування дитячих
майданчиків

вул. Володимирська, 78

50 000 гривень.

вул. Прибузька, 6

80 000 гривень

вул. Свободи, 22а

80 000 гривень.

Планую: «вибивати» кошти на встановлення дитячих
та спортивних майданчиків у дворах будинків
на Прибузькій, 10 та 12.

