
                  У новообраних депутатів міської ради 17 грудня виповнився 

рівно місяць їхньої депутатської роботи. Скажу про себе, що було 

важко. Ніколи і подумати не могла, що стільки роботи у депутата.  

             Всі дні на ногах  і весь час кудись поспішаєш. Але 

приємно, що люди помічають, звертаються зі своїми проханнями 

та проблемами. Кожного стараюся вислухати і допомогти в міру 

своїх прав та можливостей. На сьогодні хочу прозвітувати перед 

виборцями свого округу №15 , мікрорайон Солонці, за місячну 

роботу, з 17 листопада по 17 грудня 2015 року.  

Мною було прийнято на особистому прийомі 27 громадан, 

написано 15 актів обстеження житлово-побутових умов, 1 характеристику. Проведено 

роботу по демонтажу електроопори по вул.Ярмарковій , 49-а і переведення електропоста 

чання на опору по  вул. Фрунзе , 8-а., замінено лампу вуличного освітлення по вул. 

Солонці, 1-б. За 3 дні провела 2 рейди- перевірки стану вуличного освітлення мікрорайону 

та стану доріг . По підсумках рейдів було  підготовлено та подано до міської ради 3 

депутатські звернення:     

1.  Вжити заходів щодо усунення несправностей з освітлення   та заміни вуличних ламп  

по вулицях Коцюбинського, Фрунзе, Солонці, Надії Курченко, Ярмаркової, Зоряної, 

Тепличної, Дощової , Радгоспної, Богатирської та провулків Коцюбинського, Фрунзе. 

2. Вжити заходів щодо проведення дорожніх робіт по вулицях Коцюбинського,Чехова, 

Белінського , Фрунзе, Солонці, Надії Курченко, Борисівське поле, Зоряної, Тепличної, 

Дощової , Радгоспної  та провулку Коцюбинського . 

 Капітального ремонту потребує : 

-вул.Солонці від №6 і до кінця( з-д Продтовари); 

 

Висипки та грейдерування потребують: 

вул Фрунзе, вул Коцюбинського від №1по 13 , від № 24 до № 15, 

вул.Чехова від №6 і до кінця , вул . Белінського від №2 і до кінця , вул. Теплична, вул. 

Радгоспна, вул. Зоряна, вул. Дощова від №2 до №22, від№32 до №40; 

 

Грейдерування потребують:    вул. Борисівське поле, провул. Коцюбинського, вул. Надії 

Курченко, Дубки, вул .Коцюбинського від №2 до №5, від №5-а до № 11. 

  3. Вжити заходів щодо проведення дорожніх робіт  з грейдерування  під’їздної дороги та 

часткового  висипання по вулиці Ярмарковій від №2 до гуртожитків №13  та №14 

      Разом з депутатами різних політичних партій  працювала над   удосконаленням Регламенту 

міської ради та над Положенням про постійні комісії. Є секретарем постійної комісії з питань  

бюджету та фінансів. Ця комісія вже провела 4  засідання , тому мною вже написано 4 протоколи . 

Брала активну участь у роботі  3 сесій міської ради. 

Зараз готую нове звернення «Вжити заходів щодо забезпечення маршрутним автобусом 

з 7.00 до 19.00 за маршрутом« Радгосп-Центр- Сільгосптехніка» з вересня по травень, 

та « Радгосп-Центр- Сільгосптехніка- Спортбаза »з червня по серпень. Попередньо за 2 



тижні  в місцевих  ЗМІ зробити оголошення про запуск нового маршруту та по 

маршруту № 9 робити щоденні оголошення про новий графік майбутнього маршруту.» 

 

    Роботи попереду ще багато , але я буду дуже вдячна своїм виборцям за допомогу в 

вирішенні проблем нашого округу. Хочу щоб жителі кожної  вулиці створили 

самостійними зборами  вуличні комітети   в складі 3 осіб і ми разом працювали над 

покращенням  благоустрою свого мікрорайону.  

                                                                                                           З повагою до Вас  

                                                                                               депутат міської ради  Жанна Федорук 


