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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. 

У 2019 році мною були відвідані усі пленарні засідання міської ради 

та сім засідань постійної комісії з питань транспорту, дорожнього 

господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.  

 

Протягом року ми регулярно проводили колективні зібрання на 

вулицях округу, та разом з Вами вирішували насушні питання, 

справлялися з проблемами, будували плани. Частина таких планів була 

реалізована протягом цього року.  

 

А саме: 

 Капітально відремонтоване дорожнє покриття за адресами: 

- вул. Академіка Панкратової,  

- вул. Біляївська,  

- вул. Цебриківська,  

- пров. 7-й Наявний,  

- пров. Хутірський. 

 Вперше в Одесі, у загальноосвітній школі №125 була 

запроваджена та успішно працює нова, якісна система харчування 

«шведський стіл». 

 На території школи № 125 проведені роботи з озеленення, 

висаджені 16 дерев каштану та ясеню; 

 На вул. Біляївській був здійснений демонтаж старих 

вуличних сходів, розчищена прилегла територія та побудовані нові 

сходи; 

 Протягом року проводилась заміна несправних об’єктів 

вуличного освітлення; 



 Були здійснені асенізаційні роботи з очищення каналізації 

за адресами: 

- 1-й Ключовий пров., 

- 2-й Ключовий пров., 

- Хутірський пров.; 

 У 3-му Вапняному пров. було ліквідовано стихійне 

звалище. Загалом вивезено _ тон сміття; 

 Були проведені роботи з видалення аварійних дерев та 

санітарна підрізка гілля за адресами:  

- вул. Котляревського,   

- вул. Нікітіна,  

- вул. Слобідська, 

- вул. Нежданової; 

 Регулярно, за рахунок бюджетних коштів надавалася 

матеріальна допомога людям, що опинилися у скрутній життєвій 

ситуації, або потребують грошей на лікування, реабілітацію, 

придбання інвалідного обладнання, тощо. 

 Громадська приймальня працює та приймає звернення 

громадян 4 рази на тиждень. Надається безкоштовна юридична 

консультація. 

 

Окремо відмітимо ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД. За рахунок якого були 

реалізовані наступні проекти:  

- Будівництво спортивної площадки (вул. Кругова, на території 

Одеської загальноосвітньої школи №125); 

- Будівництво під’їзних доріг до школи (вул. Кругова, 19-а та 23-б); 

- Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчику (вул. 

Володимира Хавкіна, 35) 

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. 
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