ЗВІТ ДЕПУТА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VI- VII СКЛИКАННЯ СОБКА
АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА
за 2018 рік.
Сьогодні звітую перед вами за мою депутатську діяльність у Хмельницькій міській раді
та роботу на моєму депутатському окрузі №32, в який входять вулиці Гастелло, Болбочана,
Гречко, Ранкова, І.Франка, Гайова, провулок І.Франка та частково вул.Купріна. На окрузі
проживає майже 8 тисяч мешканців.
В міській раді я очолюю постійну депутатську комісію "З питань регламенту
депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з
військовими частинами". В 2018 році було проведено 9 засідань сесії міської ради, 8 засідань
постійної комісії, 8 депутатських днів на всіх сіх заходах я був присутній і брав активну участь
у вирішенні всіх питань ,які ставились на порядок денний.
Багато чого зроблено за минулий рік на окрузі. Нарешті були вирішені проблемні
питання благоустрою, які я піднімав з року в рік, а саме: зроблено капітальний ремонт
укріплення аварійних козирків натяжними металевими зв'язками, відремонтовані сходи до
під'їздів та встановлено пандус це будинок №12/1 по вул.Гастелло. Влаштовано тротуар на
між квартальному проїзді від вул.Болбочана до вул. Купріна сам тротуар, зупинка тролейбуса,
та прилегла територія викладені тротуарною плиткою. Відремонтоване дорожнє покриття вул.
Болбочана, Гречко, Гастелло, Франка, Гайова. Встановлено зовнішнє освітлення
вул.Гастелло, прибудинкових територій будинків 6/2,10/3,10/1 вул. Гастелло та стадіону
Дубівський. Заасфальтовані дворові території Болбочана,3, Гайова,5, Франка,45. Міська рада
на моє депутатське звернення, виділила два комплекти сучасних тренажерів, які встановлені
на підготовлених моєю командою, спортивних майданчиках біля буд 6/2 по вул.Гастелло та
біля стадіону по вул.Гречко,10/1. Майданчики обкладені бордюрами, пофарбовані, мають
привабливий зовнішній вигляд, де займаються і поправляють своє здоров'я не тільки діти, а й
дорослі. Разом з небайдужими мешканцями буд.10/3 по вул.Гастелло зробили невеличкий
майданчик для стоянки автомобілів. В минулому році біля будинків, в місцях відпочинку було
встановлено 25 лавок до раніше встановлених 130. Також мої робітники допомагали УМК
«Дубове» встановлювати лавки (12 шт.) та урни для сміття біля під'їздів будинків. За власні
кошти навесні були пофарбовані всі дитячі майданчики. Дякую небайдужим активним
мешканцям та моїй вірній команді, які наводили порядок на дитячих та спортивних
майданчиках. На чолі зі старшими будинків завжди нам допомагають активні мешканці
будинків 12/1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 по вул.Гастелло,№10/1,12,14 по вул.Гречко та по
вул.Ранковій,1. Приємно, що люди не байдужі і таким завжди хочеться допомагати і робити
добрі справи.
В рамках програми співфінансування, в будинку №49 по вул. І.Франка встановлено нові
металеві двері в під'їзді, теж завдяки активній участі мешканців. Святим обов'язком вважаю
підтримку людей поважного віку, ветеранів, хворих, хто знаходиться в скрутному
матеріальному становищі. Надано продовольчих та святкових наборів більше 1500 штук.
Дружні відповідальні стосунки у мене склалися на протязі багатьох років з командуванням,
особовим складом військових частин, які дислокуються на території округу. Почесним
обов'язком вважаю допомогу і підтримку військових. До Дня Незалежності військові в/ч 3808
отримали Грамоти з подарунками. Також була надана матеріальна допомога для створення
алеї Слави на території військової частини. В/Ч А-1538 подаровано інвекторний
зварювальний апарат та мотокосу. Завжди нахожу можливості проводити на окрузі святкові
заходи на день Перемоги, на День міста, на Новорічні свята з подарунками з концертами, щоб
Свято дійсно було Святом. На нашому окрузі існує 4 ОСББ, а саме: вул.Болбочана,3/2,
вул.Ранкова,2А, вул.Гастелло,15-15/1. Нещодавно мешканці будинку №55 по вул.І.Франко
теж отримали статус ОСББ з чим я Вас щиро вітаю і бажаю успіхів. Сподіваюсь, що будемо
успішно співпрацювати і надалі. Наші добрі сусіди по стадіону ОСББ "Молодіжний" та
"Молодіжний-2" по вул.Гастелло 15 і 15/1 до Дня захисту дітей проводили Свято Двору, і я, як
гість свята, подарував їм мотокосу та всім діткам морозиво. Думаю що й надалі будемо
підтримувати наші дружні стосунки зі всіма ОСББ округу. Центральним навчальним закладом
нашого мікрорайону є НВК №2. Вже багато років нас об'єднують справжні дружні стосунки.

По підсумках 2017-1018 навчального року переможцям конкурсу "Кращій учень НВК №2"
було вручено 8 планшетів та Грамот в різних номінаціях конкурсу. Для занять спортом
комплекти футбольних, волейбольних, баскетбольних м'ячів. Першокласникам до Дня знань
були вручені учнівські набори (рюкзаки, зошити, альбоми, ручки).
На окрузі є бібліотека-філія №9, сюди приходять старші люди почитати газети, взяти
цікаву книжку, нарешті просто поспілкуватись, діти - погратись в комп'ютерні ігри.
Приміщення давно потребує ремонту. Я надіслав Депутатський запит до Управління культури
і туризму про проведення ремонту. Отримав відповідь, що капітальний ремонт буде
проведено у 2019 році. Наразі я подарував бібліотеці банер, щоб хоч трошки окрасить фасад і
дати інформацію відвідувачам.
Ще у нас на окрузі знаходиться Комунальне підприємство "Хмельницький міський
центр медико- санітарний допомоги №1" Хмельницької міської ради, де всі Ви і дорослі й малі
маєте право лікуватись і проходити обстеження. З медичними працівниками теж знаходимо
спільну мову, допомагаємо чим можемо, встановили на алеї лавки, допомагали в наведенні
порядку біля поліклініки. За 2018 рік отримано 323 звернення громадян з різних питань, а
саме: благоустрій, ремонт в будинках, на прибудинкових територіях, правові питання, а
переважна кількість звернень - це матеріальна допомога. 275 громадян отримали матеріальну
допомогу від Управління соціального захисту населення. На разі вже оформлено і подано
більше 70 звернень на допомогу. Майже 90% питань, з якими звертались виборці вирішені по
суті, завдяки уважному і відповідальному ставленню до депутатських запитів міського голови
Симчишина Олександра Сергійовича, секретаря міської ради Кривака Михайла Михайловича,
начальника управління ЖКГ Новачка Василя Пилиповича, начальника УМК Дубове
Забурмехи Олександра Володимировича та керівників всіх комунальних управлінь міської
ради. Дякую працівникам відділу сприяння депутатської діяльності за підтримку, дієву
допомогу і своєчасну інформацію.
Окрема подяка міській раді за увагу до активістів мікрорайону Дубове, які в урочистій
обстановці, під час святкування Дня Незалежності, Дня міста отримали від міської ради
Грамоти та подарунки. Це великий стимул для активної громадської роботи в майбутньому.
Згідно графіку, прийом громадян проводиться в приміщенні УМК «Дубове» кожен 1-й
та 3-й вівторок щомісяця з 15.00 до 17.00. Всі звернення громадян реєструються, на них
оформлюється депутатський запит і вирішується питання по суті. Багато звернень я отримую
під час спілкування з людьми, коли буваю в мікрорайоні Дубове, по можливості намагаюсь не
залишити жодного звернення по за увагою.
На мої депутатські звернення включено в Титульні списки на 2019 рік наступні роботи:
- Капітальний ремонт покриття проїзду від вул. Козацькій до Гастелло №6/1 (1 млн. 110
тис.грн.)
- Капітальний ремонт-улаштування тротуару по вул.І.Франка,55 до вул.Ранкової (73,3
тис.грн.)
- Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі: по вул.Гайова (186 тис.грн.), по
вул.Гречко (156 тис.грн.)
- Пішохідна доріжка з улаштуванням перильної огорожі від вул.Гречко,21 до НВК №2
(118 тис.грн.)
Поточний ремонт прибудинкових територій:
- -вул.Гастелло,16 (100 тис. грн.), Гречко,12 (50 тис. грн.), Гречко,10/1 (50тис.грн.)
Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків Гастелло,15,15/1 (80 тис.грн.)
Капітальний ремонт машинного приміщення по вул.Гастелло,20
Капітальний ремонт ліфтів:
- вул.І.Франка,55 (3,4,б,7, під'їзди )
Включено в план робіт управління ЖКГ на умовах співфінансування:
Капітальний ремонт покрівель:
- вул.Гастелло,8,10,10/1,10/2,10/4,16
- вул.Гречко,10/1,10/3,12.
Капітальний ремонт фасаду будинка по вул.Гастелло,10/1
Капітальний ремонт та заміна вікон в під'їздах будинків:
- вул.Гастелло,10/1,14

- вул.Франка,36.
Капітальний ремонт, заміна дверей в під'їздах - будинків по вул.Франка,45,
вул.Болбочана,8.
Щиро дякую Вам всім за допомогу за підтримку за порозуміння і сподіваюсь на нашу
успішну співпрацю в подальшому.
Бажаю всім Вам здоров'я , благополуччя, достатку , міру в родинах і в нашій Країні.

