
Звіт депутата міської ради   

 ТУРЧИНА ОЛЕКСАНДРА ЛЕОНІДОВИЧА 

щодо проведеної роботи  на окрузі №41 за 2010-2015 роки 

Прийом депутата проходить щомісяця у СЗОШ  №37 за адресою вул. Героїв Сталінграда,8-Г, 1 поверх, кім.116,  

кожного першого понеділка місяця з 16.00-18.00 

  На підставі звернень жителів робота депутата проводилась за  наступними  основними напрямами: 

1. Робота з  жителями - старшими будинків проводиться складання планів робіт щодо капітальних  та поточних ремонтів житлового фонду 
- придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт покрівель, відмосток, комунікацій у підвалах будинків 
- заміні вікон на металопластикові 
- відновлення дворового освітлення  
- ямкового ремонту доріг 

2.   Робота з адміністраціями 
  шкільних  закладів   СЗОШ №37, СЗОШ № 13, СЗОШ № 16  
  дошкільних закладів   КЗО ДНЗ  № 195 ,  № 280,  № 226, № 293 

- щодо відновлення та ремонту приміщень 
- заміни вікон та дверей  на металопластикові 
- благоустрою  дворових територій 
- встановлення дитячих майданчиків 
 - спонсорської підтримки в проведенні шкільних заходів та спортивних  олімпіад 
- організації подарунків та запрошень у театри міста  в період  новорічних  свят 
-  випускники шкіл отримують пам’ятні подарунки  

3. Матеріальна допомога на оздоровлення  сім’ям,  виховую чим  дітей-інвалідів  
4. Допомога Ветеранам  ВВВ  
5. На підставі заяв, жителі отримують  адресну  матеріальною допомогу 
6.  Особлива увага  приділяється дітям, так, на окрузі вже функціонують  13   дитячих  та дитячо-спортивних майданчиків 

у 2015 році на підставі звернень  молодих сімей будуть встановлені, та доповнені вже існуючі  ще 7 майданчиків 
Всі кошти виділяються з депутатського фонду на фінансування Програми виконання доручень виборців 
  

 



за 2010 – 2015 роки  з депутатського фонду виділено кошти на:  

1.  Заміну вікон на металопластикові 

Вул. Вакуленчука,2, 2-А,6/  Пр. Ілліча,15-А,17,21/   вул. Героїв Сталінграда,2 , 2-А,4-В, 8,8-А,8-Е,8-В, 8-Б,10-Г, 12-В, 18, 

20-Б/пр. Кірова,109 / Вул. Мініна,19 

2. Придбання теплових лічильників 

вул. Героев Сталинграда,8-В/ вул.Мініна,13/ вул. Димитрова,54 

3. У шкільних та дошкільних  закладах поступово проводиться заміна  вікон на металопластикові, придбаються 
сучасні меблі,  облаштовуються дитячі та спортивні майданчики 
Кожного року  діти  шкіл та дитячих садків отримують новорічні подарунки та запрошення у Цирк  і театри 
міста  

КЗО ДНЗ № СЗОШ №37 вул. Г. Сталінграда, 8-Г/ КЗО ДНЗ № СЗОШ №13 вул. Димитрова,50/ КЗО ДНЗ № СЗОШ №16 
 вул. Г. Сталінграда,12 
КЗО ДНЗ №226  вул. Г. Сталінграда, 14/ КЗО ДНЗ №195 вул. Мініна,13-а/ КЗО ДНЗ №280 вул. Г. Сталінграда, 4-а/КЗО ДНЗ 
№293 вул. Вакуленчука,2-а 

4. Придбання   тренажерів та улаштування спортивного майданчиків 

вул. Г. Сталінграда, 8-Г( СЗОШ №37)/  вул. Героев Сталінграда,8-В,20-А/вул. Мініна,1,5,13/ пр. Кірова,59 

5. Придбання будівельних матеріалів для ремонту комунікацій у підвалах будинків 

вул. Герої в Сталінграда,4,6,8,8-А,8-Е,8-В,10-Б,10-Г,12-Б,107-А,,20-А/ вул. Мініна,13/вул. Димитрова,54 / Пр. Кірова, 115 

6. Придбання будівельних матеріалів  для поточного ремонту цоколю будинків та  ремонту покрівель ,ліфтів 

вул. Г. Сталінграда,10,10-Б/ вул. Мініна,5,11/ вул. Г. Сталінграда,8-Д,10-Г /пр. Кірова,59/вул. Димитрова,52,54 

 



7. Поточний ремонт та придбання будівельних матеріалів для ремонту покрівель 

вул. Мініна,5,11/ вул. Г. Сталінграда,8-Д,10-Г 

 
8. Придбання будівельних матеріалів для ремонту під’їздів 

вул. Героїв Сталінграда,14-А, 17,17-А,15-А 
9. Санітарна обрізка дерев та видалення сухостою 

Пр. Кірова, 43,45,59,85, 87, 89, 91,113,115/вул. Вакуленчука,1,3,4,4-А,4-б,4-В,4-Г,6/ вул. Г. Сталінграда,8,8-Б 
Минина13,15,17  

10.Встановлення дитячих майданчиків у дворах будинків 

Вул. Вакуленчука,1а-3;4-6/ Ул. Героев Сталинграда,4а ,8г,10б,18,20А/вул. Мініна,1,3-5,13,19, пр. Кирова,59 

пр. Ілліча,17-17а 

11.Відновлення освітлення  
Пр. Кірова, 43,45,59/ вул. Димитрова,50-54/вул. Героїв Сталінграда,8-16/вул. Вакуленчука,2-6 

На підставі звернення жителів у 2015  році: 

- проводиться робота по встановленню теплових лічильників у будинках  
 - ремонту  по ізоляції теплотрас  
- поточного ремонту газових труб та їх фарбуванню  
 
 
 
 
                                                                 
  


