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Шановні виборці! 

У відповідності до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», звітую про свою діяльність у міській раді, її органах, про  

роботу в межах територіального округу № 50, та про реалізацію доручень 

виборців, які зверталися протягом року.  

У 2018 році мною були відвідані усі пленарні засідання міської ради та 

сім засідань постійної комісії з питань транспорту, дорожнього 

господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.  

Проведено 12 особистих прийомів громадян та 20 колективних зібрань 

з виборцями на вулицях округу із залученням представників профільних 

департаментів та управлінь. 

Складено та направлено вісімдесят депутатських звернень. 

Основну роботу на окрузі протягом року та проекти, що були 

реалізовані можна розділити на наступні категорії: 

 

ДОРОГИ ТА ДОРОЖНІЙ РУХ  

Капітальний ремонт дорожнього покриття був здійснений за адресами:                 

вул. Хутірська, вул. Миколи Міхновського, 1-й Ключовий та 2-й Ключовий пров. 

Поточний ремонт дороги здійснений по вул. Академіка Панкратової. 

З метою врегулювання руху вантажного транспорту по вул. Хутірській, була 

розроблена і погоджена нова схема руху (об’їзду) та встановлені забороняючі 

дорожні знаки. Також, встановлено новый зупинковый комплекс. 

    

ОСВІТА 

Школа. У 2018 році завершилася реконструкція школи № 125                    

(вул. Кругова, 1). В рамках якої був проведений ремонт усіх приміщень школи: 

класів, кабінетів, коридорів, їдальні, актового залу, бібліотеки та двох спортивних 

залів. Також, проведена заміна комунікацій, утеплення і облицювання фасаду, 

встановлені нові енергоефективні вікна, відремонтована покрівля. 

По всьому периметру школи здійснено благоустрій, встановлено огорожу. 

Облаштовані спортивні майданчики для занять з футболу, баскетболу тощо. 

Дитячий садок. 1 вересня, на базі школи, почав свою роботу новий 

дошкільний дитячий заклад, в якому функціонують 3 вікові групи на 100 

вихованців. Приміщення садочку має три групові кімнати, 3 спальні, спортивний, 



музикальний зал для проведення занять або святкових заходів, медичний кабінет, 

пральню. На дворі розташований спеціально відведений, огороджений дитячий 

спортивно-ігровий майданчик. 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД 

Кошти фонду у 2018 році були витрачені на облаштування зон активного 

відпочинку для дітей, будівництво нових спортивно-ігрових майданчиків. Місця 

для розташування яких були відібрані на основі колективних звернень громадян. 

Такими адресами стали: 

- пл. Молоді, 17 Б (територія дошкільного навчального закладу № 66); 

- вул. Агрономічна, 118; 

- пров. Хутірський, 6/1. 

БЛАГОУСТРІЙ  

Для зручності місцевих жителів, у Шахтинському пров. був здійснений 

демонтаж старих вуличних сходів, розчищена прилегла територія та побудовані 

нові сходи. 

У 3-му Вапняному пров. вуличні сходи були частково відремонтовані та 

очищені від сухостою і сміття. 

По вул. Круговій була здійснена санітарна обрізка дерев. 

По вул. Нікітіна проведені роботи з очищення зливової каналізації. 

У пров. Хутірському здійснено асенізаційні роботи зі спорожнення 

вигрібних ям гуртожитків.  

 

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ  

Щонеділі здійснюється прийом громадян та звернень, надається 

безкоштовна юридична консультація.  

За 2018 рік громадську приймальню особисто відвідали понад 400 осіб.  

Шляхом колективних звернень звернулися понад 1000 громадян. Основними 

питаннями є: благоустрій громадських місць загального користування, стан доріг, 

зовнішнє освітлення, обрізка дерев, заміна мереж водопроводу.  

Індивідуально громадяни звертаються переважного із проханням про 

матеріальну допомогу на лікування, проведення операції, придбання спеціального 

обладнання. Загальна сума наданої адресної матеріальної допомоги у 2018 році 

становила понад 180 тисяч гривень. 

Адреса приймальні: вул. Хутірська, 31. 

Графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця, субота з 10.00 до 17.00. 

Контактний телефон: 770-35-04. 

 

 

З повагою,  Лозовенко М.К. 


