РІЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність депутата Одеської міської ради VII скликання
ІОРГАЧОВА ВАДИМА ДМИТРОВИЧА
за період з 28.10.2016 по 30.11. 2017 року


Керуючись вимогами статті  16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та вимогами статті 28 Статуту територіальної громади м. Одеси, звітую про свою роботу у якості депутата Одеської міської ради за період з «28» жовтня 2016р. по «30» листопада  2017р.
У звітному періоді я, як депутат Одеської міської ради:
брав безпосередню участь у роботі Одеської міської ради та постійної комісії з питань комунальної власності;
організував роботу депутатської приймальні та вів регулярний особистий прийом громадян, згідно з графіком, що міститься на сайті Одеської міської ради;
здійснював розгляд заяв, звернень, скарг та пропозицій, що надходили від громадян та в межах компетенції допомагав у оперативному вирішенні порушених громадянами питань, у тому числі засобами депутатського реагування, включаючи складання та надсилання відповідних депутатських звернень на адреси підприємств, установ та організацій з приводу порушених питань;
вивчав громадську думку та потреби територіальної громади, про що  інформував раду та її органи, брав безпосередню участь у їх вирішенні під час сесій, що проводились місцевою радою та на засіданнях постійної комісії з питань комунальної власності;
відстоював інтереси громади перед органами місцевого самоврядування, а також перед підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності з питань, що порушувались представниками територіальної громади, включаючи питання приведення житлово-комунального та ліфтового господарства виборчого округу у належний стан;
здійснював активну підтримку малозабезпечених та соціально вразливих верств населення, в тому числі інвалідів та багатодітних родин;
сприяв розвитку та пропагуванню спорту серед молоді міста Одеси, в тому числі шляхом надання матеріальної підтримки.
Щодо вирішення житлово-комунальних питань:
Одним із важливих питань, що турбували  мешканців міста Одеси у звітному періоді, як і в попередні роки, було питання технічного стану багатоповерхових будинків, їх комунікацій, встановлення приладів обліку теплової енергії, допомога в прибиранні прибудинкової території, вивозу сміття, обрізки дерев, встановлення зовнішнього освітлення.
Так, за результатами опрацювання звернень громадян, вдалось добитись виділення із місцевого бюджету міста Одеси  коштів для проведення ремонтних робіт у будинках:
	№52а, розташованому на вулиці Героїв оборони Одеси (колиш. вул. Героїв Сталінграду) – здійснено ремонт  покрівлі  на загальну суму 173 838 грн. 00 коп.

№62, розташованому на вулиці Кримській – здійснено ремонт комунікацій (холодне водопостачання та водовідведення ) на загальну суму 97 946 грн. 00 коп. 
	№64, розташованому на вулиці Кримській – здійснено ремонт комунікацій (центральне опалення та водовідведення) на загальну суму 209 271 грн. 00 коп.
№88, розташованому на вулиці проспект Добровольського – здійснено ремонт фасаду (панельні шви, холодне водопостачання ) на загальну суму 246 000грн.00 коп.
№82, розташованому на вулиці Героїв оборони Одеси (колиш. вул. Героїв Сталінграду) – здійснено встановлення пандуса для інвалідів, які проживають у квартирі 52, на загальну суму 68 924 грн.00 коп.
Загальна сума виділених із місцевого бюджету коштів для проведення ремонтних робіт у вказаних будинках складає 795 979 грн.00 коп.
Кошти депутатського фонду в сумі 500 000 грн. були направлені на ремонт фасаду та встановлення тротуарної плитки у внутрішньому дворі загальноосвітньої школи – гімназії №13.
Здійснено за власний рахунок  облаштування елементами благоустрою прибудинкових територій та дитячих майданчиків виборчого округу №64. 
Також, у зв’язку із значним подорожчанням вартості комунальних послуг, перед громадянами стояло питання щодо встановлення у багатоквартирних будинках приладів обліку теплової енергії та газу. У межах повноважень надавав допомогу громадянам у вирішенні цього питання. 
На підставі колективних звернень громадян та за мого сприяння були встановлені прилади обліку теплової енергії у багатоквартирних житлових будинках, розташованих за адресами:
	вул. Героїв оборони Одеси (колиш. вул. Героїв Сталінграду) - у будинках №№ 34, 48, 52, 52а, 56, 58, 60, 80, 98, 86, 70, 74, 76, 82, 88, 90, 92, 96;

вул. Лесі Українки - у будинку № 45;
вул. Ак. Заболотного - у будинку №29, 
проспект Добровольського - у будинку № 88.
Крім того, за результатами опрацювання звернень громадян, мною були підготовлені та направлені на адресу КП «Теплопостачання міста Одеси» відповідні депутатські звернення, в результаті чого у план встановлення приладів обліку теплової енергії на 2018 рік включено ряд будинків, розташованих у виборчому окрузі №64. 
Також, за результатами розгляду звернень громадян, мною було надано благодійну допомогу на встановлення приладів обліку газопостачання у належних заявникам квартирах.
У звітний період мною проводилась  активна робота щодо сприяння створенню  та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ) у м. Одеса та зокрема у виборчому окрузі №64. Проводилась  робота щодо допомоги громадянам в отриманні необхідної  технічної документації, здійснювалось сприяння взаємодії громадян з виконавчими органами Одеської міської ради та виробниками/постачальниками комунальних послуг. Надавалась активна підтримка громадянам, які планували створити або створили ОСББ у вирішенні їх комунально-побутових потреб, зокрема шляхом направлення відповідних депутатських звернень на адреси уповноважених органів влади та місцевого самоврядування. 
Відомості про роботу на виборчому окрузі:
Прийом громадян помічниками депутата місцевої ради здійснюється за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 142/1-Б.
Особистий прийом громадян проводився кожну  третю середу місяця з 12:00 до 15-30, у приміщенні громадської приймальні депутата. За наявності звернень громадян прийом здійснюється в інші дні мною особисто або моїми помічниками. 
Прийом громадян помічниками депутата місцевої ради здійснюється кожні понеділок та середу з 10:00 до 16:00. Контактний номер приймальні: (048) 705-69-01.
Окрім того, мною та моїми помічниками проводяться систематичні зустрічі з виборцями за  місцем їх проживання.
Окремо слід відзначити надходження звернень громадян з приводу надання їм матеріально-фінансової допомоги.
Так, за звітний період мною із власних коштів було надано матеріальну допомогу громадянам для таких цілей:
	придбання  лікарських засобів та допомога в придбанні  медичного обладнання (інвалідних візків);

	погашення заборгованості, у зв’язку із скрутним матеріальним становищем;

вітання ветеранів Суворовського району до дня Перемоги у Другій світовій війні;
придбання новорічних подарунків для  дітей із багатодітних сімей;
здійснення фінансування проведення змагання із Чемпіонату з хортингу серед чоловіків та жінок  у м. Одесі;
проведення ремонтних робіт у гуртожитку, розташованому на вулиці Лесі Українки,49;
	привітання жінок - членів громадської організації «Товариство інвалідів Суворовського району м. Одеси»  до дня 8 Березня  з врученням подарунків;
	надання фінансової допомоги організації «Товариство інвалідів Суворовського району м. Одеси»  у погашенні заборгованості за надані комунальні послуги;
	придбання літератури для Дитячої музичної школи №6 м. Одеса;
	придбання мешканцям виборчого округу інвентарю та будівельних матеріалів для здійснення благоустрою території виборчого округу під час проведення «суботників».
	
У звітному періоді мною заплановано проведення низки заходів до кінця 2018 року, які направлені на здійснення благоустрою території виборчого округу №64.

З повагою

депутат Одеської міської ради                                           В. Д. Іоргачов  




