
        Ось уже втретє звітую перед виборцями свого округу №15 , мікрорайон Солонці. Цей 

звіт за   пророблену роботу з 20 січня   по 29 лютого 2016 року. Надалі планую звітувати 1 

раз на квартал. 

 Мною було прийнято на особистому прийомі 16 громадан, написано 9 актів обстеження 

житлово-побутових умов, 3 акти – на допомогу при лікування ,1 характеристику. 29 січня 

в складі комісії здійснила об’їзд майбутнього пасажирського  маршруту №4. Було 

обстежено наявність  зупинок, заїздних кишень, табличок розкладу руху, виміряно 

протяжність маршруту. Всі матеріали підготовлено до засідання виконкому на 29.02. 16 р. 

, де було обговорено питання про оголошення конкурсу на даний маршрут. Паралельно 

буде відкрито телефонну лінію опитування 5-34-08 , по якій кожен житель міста , який в 

майбутньому буде користуватися маршрутом №4  « Переяслав- Агро» - Центр- Газове 

господарство- Спортбаза» має висловити свою позицію щодо доцільності відкриття цього 

маршруту.  Брала активну участь у  двох нарадах міської ради  з перевізниками , де 

висвітлювалися проблеми перевезення у місті пасажирів пільгових категорій. Проведено  

рейд- перевірку стану перевезення пасажирів  в громадському транспорті за маршрутом 

№9 . По підсумках маємо за 1 день перевезено 516 пасажирів ,з яких 92 – пільгові 

категорії та 45 – учні.  Працювала на трьох засіданнях  постійної комісії  міської ради з 

питань бюджету та фінансів,  двох сесіях міської ради. 17 лютого відбувся  круглий стіл 

,який мені дуже сподобався своєю конструктивністю та професіональною 

поінформованістю, на якому  обговорювалися питання очищення міських річок.  Також 

брала участь на зустрічі міського голови з виборцями  18 лютого в ЗОШ №3, де він 

звітував про пророблену роботу за 2015 рік. Найболючішими  питаннями мікрорайону, які 

піднімалися на звіті  є такі: 

-освітлення вулиць Фрунзе, Коцюбинського, Надії Курченко, 40-річчя визволення 

Переяслава, кінець вулиці Ярмаркової та Чехова; 

-проведення робіт по висипці доріг мікрорайону   та поточного ремонту; 

- відсутність аптечного кіоску та  повноденного маршрутного перевезення. 

 

 Мною було  підготовлено та подано до міської ради 2 депутатські звернення:     

1.  Вжити заходів щодо проведення дорожніх робіт  з часткового  висипання по вулиці 

40 – річчя визволення Переяславщини        від будинку  №1 до   №13 . 

2 .Вжити необхідних заходів щодо організації робіт по встановлення  бетонного люку    

над водорозподільною шахтою , що знаходиться на розі вулиці Федора Лободи та 

Солонці.    

 Разом з депутатами інших фракцій подано  ще одне звернення щодо вирішення 

питання придбання шкільного автобуса для міста за обласною програмою «Шкільний 

автобус». 

Також отримано відповіді щодо попередніх звернень.  

1.Старі акації було спиляно і зараз готується питання про встановлення автобусної 
зупинки по вул. Солонці. 

2. Для нарахування субсидії за вивіз каналізації ( водовідведення)заявнику у заяві на 
призначення субсидії потрібно вказати назву організації , що надає дану послугу та 
вказати номер особового рахунку на цей вид послуг. Попередньо заключається договір на  
вивіз нечистот з ВУКГ чи іншою організацією. 



3.Щодо придбання техніки цеху « Благоустрій» КП ВУКГ повідомили, що спецтехніка буде 
придбана для КП ВУЖКГ згідно « Програми благоустрою м. Переяслава- Хм. на 2015-2016 
роки». 

4.Питання , щодо встановлення засобів примусового зниження швидкості ( лежачого 
поліцейського) по вул. Ярмарковій буде винесене на розгляд засідання виконавчого 
комітету після погодження з працівниками ДАІ. 

5. Пропозиції щодо ремонту вулиць  Коцюбинського,Чехова, Белінського , Фрунзе, 

Солонці, Надії Курченко, Борисівське поле, Зоряної, Тепличної, Дощової , Радгоспної  та 

провулку Коцюбинського будуть винесені на розгляд сесії міської ради. 

На сьогоднішній день триває формування вуличних комітетів. Вже подано кандидатури 
для складу комітетів по таких вулицях:  

  -  вул. Ярмаркова: Козорізенко Надія, Василенко Сергій, Брик Анатолій; 

-вул. Чехова: Іонел Микола, Бабринок Оксана, Утка Анатолій; 

- вул.40-річчя визволення Переяслава: Йосипенко Ольга, Бовть Григорій 

- вул.Солонці: Бутенко Ніна, Драч Любов, Карнаух Галина; 

Якщо в когось є ще кандидатури щодо свого вуличного комітету телефонуйте  за номером 

0939958208 . Хочу щоб жителі кожної  вулиці скоріше створили самостійними зборами  

вуличні комітети   в складі 3-4 осіб і ми разом працювали б над покращенням  

благоустрою свого мікрорайону. Дуже гнітюче виглядають кучі сміття під стовпами 

електропостачання в нашому окрузі. Нагадаю , що сміття можна виставляти лише біля 

свого двору і відповідно сплачувати за його вивезення. Прохання слідкувати за стихійним 

викиданням сміття, присікати це та надавати фото чи відео докази таких порушень. Буду 

дуже вдячна своїм виборцям за допомогу у вирішенні проблем нашого мікрорайону. 

                                                                                                           З повагою до Вас  

                                                                                               депутат міської ради  Жанна Федорук 

 


