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Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Слободянюк Микола Валерійович був обраний депутатом міської ради 
на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року по виборчому округу 
№55. Прийняв присягу депутата міської ради 27 листопад 2015 року, 
заступник голови постійної комісії міської ради з питань промисловості, 
підприємництва та торгівлі.

Як депутат міської ради, особистий прийом проводжу у перший понеділок 
місяця в 88 школі, що розташована за адресою пр. Свободи 218. За рік 
депутатства було проведено 12 прийомів громадян. Також окрім офіційних 
прийомів громадян, були проведені зустрічі з мешканцями мого округу біля 
їх будинків.

Основними питаннями були допомога закладам освіти, проблеми в сфері 
ЖКГ, поганий стан доріг, аварійні дерева, вуличне освітлення та матеріальна 
допомога.

Матеріальну допомогу було надано 200 громадянам, які сумарно 
отримали 300 000 грн., значна частина яких була видана на лікування тяжких 
захворювань.

За програмою виконання доручень виборців виконані:

- заміна старих вікон та заміна дверних блоків на нові металопластикові 
у ДНЗ №240

- КЗО «ДНЗ №6» - поточний ремонт фасаду

- КЗО «СІП № 88» - поточний ремонт воріт

- вул. Савкіна буд. 6 під’їзд 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 -  ремонт під’їздів.

Під’їзд 4 -  поточний ремонт з відновлення електричних мереж.
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Під’їзд 14,15 - заміна труб холодної води та труб каналізації у 
підвальному приміщенні.

Вул. Савкіна буд. 4 під’їзд 2 -  заміна труб водопостачання холодної 
води в підвальному приміщенні.

Вул. Савкіна буд. 4, блок 1,2,3 -  ремонт під’їзду, заміна міжповерхових 
дверей

Вул. Савкіна буд. 8, під’їзд 1,2,3 -  заміна каналізаційних труб.

Під’їзд 1 -  заміна труб центрального опалення у підвальному 
приміщенні.

Під’їзд 2 - заміна труб центрального опалення у підвальному 
приміщенні та на горищі.

Під’їзд 3 - заміна труб центрального опалення у підвальному 
приміщенні та на горищі, замін труб холодного водопостачання.

Пл. Новокодацька буд. 1 - поточний ремонт із заміною вікон на 
металопластикові

Пл. Новокодацька буд. 4 під’їзд 1,2,3,4 -  заміна центрального опалення 
у підвальному приміщенні.

Пл. Новокодацька буд. 6 -  вимощення навколо будинку

пл. Новокодацька буд. 7, під’їзд 1,2,3,4,5,6,7,8 - заміна системи 
опалення в підвальному приміщенні. Поточний ремонт із заміною 
вікон на металопластикові.

Пл. Новокодацька буд. 8, під’їзд 1,2,3,4 - заміна центрального опалення 
у підвальному приміщенні.

Пл. Новокодацька буд. 10 - поточний ремонт із заміною вікон на 
металопластикові.

Пл. Новокодацька буд. 9 - поточний ремонт із заміною вікон на 
металопластикові.

Пр-кт Свободи буд. 213, під’їзд 1,2,3,4,5 -  заміна старих вікон на нові 
металопластикові, ремнот у під’їздах.

Пр-кт Свободи буд. 203 -  поточний ремонт із заміною вікон на 
металопластикові.

Пр-кт Свободи буд 99, під’їзд 1 - заміна старих вікон на нові 
металопластикові, ремнот у під’їздах.

Вул. Зоря буд 32, під’їзд 1 - заміна старих вікон на нові 
металопластикові, ремнот у під’їздах.



- Вул. Гани Барвінок буд. 24, під’їзд 1 - заміна старих вікон на нові 
металопластикові, ремнот у під’їздах.

- КЗК «Кайдацький» - поточний ремонт з благоустрою території

- КЗК «Кайдацький» - поточний ремонт з благоустрою території 
(укладання плитки)

- ОК «ЖБК №57 Машинобудівник» пл. Новокодацька буд. 1а -  часткове 
фінансування поточного ремонту із герметизації швів.

- ОСББ «Зеніт -3» вул. Савкіна буд. 6 під’їзд 16,17,18 -  часткове 
фінансування ремонту під’їздів.

- КЗО «Вечірня (зміна) СЗШ №11» - придбання шкільних меблів.

- Було виконано ремонт доріг за адресами: вул. Кар’єрна, вул. 
Чорноземна, вул. Грузинська, вул. Річкова, вул. Єлагінська, вул. 
Семена Бардадима буд. 73 і до Набережної, вул. Ганни Барвінок, пров. 
Мармуровий, пров. Рекордний, п. Вереснева.

- Асфальтування внутрішньо квартальних дорогів на вул. Савкіна буд. 4 
и частково до вул. Савкіна буд. 6

- Поточний ремонт мереж зовнішнього лєд освітлення по провулку 
Вербний.

- Поточний ремонт мереж зовнішнього лєд освітлення по вул. 
Орбітальній.

- КП «МТО» (колишній парк Леніна) -  придбання обладнання та 
встановлення комплексу для дресирування та вигулу собак.

- Встановлено дитячі майданчики на вул. Савкіна буд 4, вул. Савкіна 
буд. 6 поруч з під’їздами 17, 18,19, 20, між пр-кт Свободи буд. 213 та 
вул. Кобзарська буд. 1а.
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