Звіт депутата
Ірпінської міської ради
Андрія ЛІТВИНОВА

Звіт депутата Ірпінської міської ради
Андрія ЛІТВИНОВА

Щ

оп’ятниці проводжу прийом на нашому окрузі БКЗ. Прийом проходить приміщенні Центрального будинку культури м.
Ірпінь, вул. Соборна буд. 183.
Підчас прийомів було виписано більше 2
тисяч актів депутата різноманітного характеру та характеристик за місцем вимоги.
Проводяться виїзні зустрічі з жителями
нашого округу під час яких обговорюються
плани розвитку БКЗ та всього міста. Пропозиції та проблемні питання беруться в роботу та виконується (по можливості) все заплановане.
Адже прийом громадян це не тільки сидіти в приймальній та чекати коли до тебе
прийдуть, потрібно виходити з зони комфортного кабінету та спілкуватись, що роблю з великим задоволенням!
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Енергозбереження
За 2018, 2019 роки завдяки вашій підтримці була проведена велика робота з енергозбереження на БКЗ. Відбулася замінена вікон та вхідні двері (за необхідністю) до під’їздів в
будинках по вулиці Миру 2а, Миру 4а, Миру 6, Миру 6а, Миру 14, Ніжинська 6, Ніжинська
11, 8-го березня 39.
Була реконструйована котельня на Миру 2а та Тургенівська 102б (ЗОШ№2) з заміною котлів на більш ощадливі. По вул. перекладені усі теплові мережі на нові з ізоляцією, що дасть
можливість в майбутньому економити на опаленні будинків. В 2020 замінена теплотраса
до буд. Мира 1а.
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Проведена заміна вуличного освітлення на сучасне LED по вул. Мінеральній, Курортній, 8
Березня, Ніжинській, Фрунзе, Соборній, частині вул. Миру.
Проведено утеплення фасадів ЗОШ№1 та ЗОШ№2.
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Благоустрій
В нашому окрузі проведений капітальний ремонт прибудинкових територій будинків Миру
2в, Миру 6, Мира 16, Миру 18 та Соборна 144, Соборна 146, біля будинку Миру 16 та встановили новий дитячий майданчик.
На черзі в планах ініціювати реконструкцію прибудинкових територій за адресами Соборна 148 та Миру 1, 1а.
За зверненнями будинку Миру 1 та 1а встановлені кодові замки на дверях під’їздів.
У будинку 10 вул. Миру відбулася повна заміна внутрішньо будинкової мережі, а її встановлювали у 80-х роках.
Також біля декількох під’їздів було встановлено перило та відремонтовані вхідні східці,
встановлено нові смітники замість відерець які виставили небайдужі жителі. За зверненнями мешканців було зроблено розмітку «Пішохідний перехід» біля АЗС «КЛО» та ТРЦ
«Жираф» та облаштували тротуар по вул. Соборній від вул. Північна до вул. Технологічної.
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За ініціативи та підтримки мешканців було встановлено підвищений обмежувач швидкості біля будинку Мира 3Б.
Проведений капітальний ремонт вул. Мінеральної від вул. Центральна до вул. 8 березня з
облаштуванням обмежувача швидкості.
Новий навчальний рік ДНЗ №6 «Радість» зустріли своїх вихованців оновленим благоустроєм навколо садочку, заасфальтованими доріжками навколо садочку та підходами до груп,
приємними змінами у групах та залах.

Робота в постійних депутатських комісіях з питань архітектури та капітального будівництва та з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку та побутового обслуговування населення.
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Підтримка ОСББ
В рамках програми підтримки ОСББ 50/50 в ОСББ «Сосновий двір 7» (Мінеральна 7е) поміняли вхідні двері в під’їздах будинку та встановили відеонагляд для покращення безпеки, ОСББ - «Еверест 10» (Тергунівська 10) отримало фінансування проекту капітального
ремонту дитячого майданчика, а ОСББ «Мирний три» (Мира 3б) встановили відеонагляд
на прибудинковій території.
Також в ОСББ «Затишок» (Мінеральна 18) та ОСББ «Мирний три» були зроблені доріжки з
ФЕМ на прибудинковій території будинку та завезений чорнозем для влаштування клумб.
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Озеленення
Висаджено більше 60 дерев.
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Робота з Радою школи та
батьківським комітетом
Також мав честь попрацювати в Раді школи №1 до якої входять детектор, вчителі, учні
та їх батьки вислухали проблеми які потребували оперативного вирішення а саме заміна
старих вікон у кабінеті в якому знаходився 2-А клас - виконано та заміни ще радянських
дверей у класах 1-Б, 2А, та 7-Б, встановлення бойлеру у 1-А класі.
За рішенням ради школи було ініційовано встановлення перегородок у шкільному туалеті.
За сприяння ООН було відкрито «Центр безпеки та розвитку громади» та висадили разом
з учнями молоді кущі які сподіваюсь будуть радувати шкільну родину не один рік.
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За зверненням голови батьківського комітету ДНЗ №6 «Радість» було придбано нову електроплиту для харчового блоку, для однієї з груп придбані нові меблі. За заявами батьківського комітету проходить заміна дверей в інших групах садочку.
Затверджений план робіт з благоустрою садочку і на 2020 рік тому в наступному році дітлахи та їх батьки будуть приємно здивовані.
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Освіта та культура
В минулому році ми не тільки проводили роботи з благоустрою території, а й влаштовували гуляння як для людей поважного віку «Вечорниці», для дітлахів було організовано
святкування дня БКЗ, проведено святкування дня Святого Миколая та Нового року.
Допоміг з організацією екскурсійних поїздок для педадогічного колективу ЗОШ№1 в с.
Буки Сквирського району та у замок Радомишль. Організація екскурсії в Капітанівку, в «Ковану скарбницю» для клубу «Друга молодість».
Було проведено реконструкцію приміщення Центрального будинку культури, замінено
кришу та вікна на другому поверсі в подальшому плануємо провести заміну вікон та дверей на першому поверсі.
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Карантин
Допомога ліками та продуктами першої необхідності під час карантину. 120 продуктових
наборів для малозабезпечених та безкоштовно роздано 500 захисних масок.
Допомога Ірпінській міській організації товариства Червоного Хреста щодо допомоги малозабепеченим верствам населення.
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Звернулись - Вирішили
Окремо приймаються заявки від всіх мешканців міста у мене на сторінці у Фейсбуці у постійній рубриці «Звернулись - Вирішили». Кожного дня приходять різноманітні звернення,
які виконуються по можливості оперативно і це не тільки від мешканців БКЗ. І якщо ви
написали, але ще виконано - зачекайте трішечки, адже чарівної палички не існує.
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Дякую Вам, за Вашу підтримку, завдяки якій,
нам разом з Вами вдається змінювати наш округ
на краще щодня!

