
звlт дЕпутАтА БЕзлюдlвськоТ сЕлищноТ рАди зА 2о21 PlK

Я, Чечуй lгор Валентинович, € депутатом БезлюдiвськоТ селищноТ ради,
обраний на мiсцевих виборах у 2020 роцi вiд партiТ блоку СвiтличноТ кРазом>.

У перiод з сiчня по грудень2021року мною було прийнято близько 50-ти
громадян зi зверненнями з питань нарахування субсидiй, матерiальноТ

допомоги, оформлення aKTiB, обстеження стану домоволодiнь та iнше.

Був присутнiй на ].4 пленарних засiданнях сесiй з 18, що складае78% вiд
загальноТ кiлькостi проведених засiдань.

Разом з iншими депутата ми були поданi депутатськi звернення про
покращення санiтарно-гiгiенiчних умов перебування дiтей у закладах освiти
та безпечного перебування Тх на територiТ цього закладу; про передбачення в

бюджетi БезлюдiвськоТ селищноТ ради на 2022 piK видiлення коштiв на

поточнiта капlтальнi видатки, а саме:

- на встановлення огорожi за будiвлею дошкiльного закладу освiти,
враховуючи випадки заходу дикоТ лисицi на територiю садочка, Lцо несе
загрозу для життя дiтей;

- проВедення ремонry цокольноТ частини будiвлi дошкiльного закладу;

\ проведення заходiв по енергозбереженню та утепленню будiвлi

дошкiльного закладу.

Про нагальнi потреби Хорошiвського лiцею, про покращення умов навчання
та перебування дiтей:

- капiта льниЙ ремонт баскетбольного, футбольного та волейбольного
полiв, ремонт тренажерного маЙданчика, якi розташованi на спортивному
стадiонi;

- ремонт даху над спортивним залом, так як BiH в аварiйному cTaHi, та

ремонт самого спортивного залу;
- придбання кабiнету бiологiТ та xiMiT для учнiв старших класiв;
- ремонт системи опалення.

Також було подано звернення:

- про замiну системи водопроводу на вулицях - Нагорна, зоряна,
СТОрожiвська, Зелена, Сонячна, Кульryри, Вишнева, Горького, на

провулках 3оряний, Кульryри, Горького.
- про вiдсутнiсть вуличного освiтлення на вулицi Кульryри та про аварiйне

становища дорожнього покриття по нlй;



- поточний ремонт дорiг по вулицям - Миру, ,Щачнiй, Щасливiй, Горького,
Фрунзе Тимура, flружби, 3оряна, Сонячна, провулку Кульryри;

- вуличне освiтлення вулиць - Соснова, Молодiжна, Шкiльна, Фрунзе
Тимура, Миру, Озерна,,Щ,ачна, провулкiв - Сосновий, Спортивний,
Шкiльний;

- про необхlднiсть пiдсипки та укрiплення дамби в районi ставка;
- прО облаштуВання пiшохiдних TpoTyapiB по вулицям - Сонячна, Миру,

,Щружби, 3оряна, провулку Культури.

ОбраниЙ Головою пост]йноТ KoMiciT з питань спiльноТ власностi
територiал ьн их громад, житлово-комунал ьного господа рства та ци вiл ьного
захисry, мною було проведено 10 засiдань KoMiciT, на яких були прийнятi
рiшення та поданi на розгляд депутатiв по питання ремонту дорiг, вивозу
побутових вiдходiв, проблем з водопостачанням та iнше.

працював на суботниках, прибирав та косив бур'ян, пиляв cTapi дерева на
цвинтарi, у парку Гуляй-гора, постiйно прибираю бiля стадiону та на його
територiТ смiття та скло, особисто вiдремонтував огорожу навколо стадiону та
огорожу баскетбол ьного ма йда нч и ку власн им коштом. Орга н iзува в вивiз
смiття пiсля прибирання на територiт цвинтаря.

Приймаю участь у роботi робочоТ групи про вирiшенню проблем з
водопостачанням, тому що це € нагальне питанн я для мешканцiв селищноТ
ради.

приймав участь у допомозi одинокiй мешканцi селища Хорошеве по вул.
Фрунзе Тимура, яка перебувала дуже в скрутному становищi, Тй було видано
матерiальну допомоry на сплаry комунальних боргiв та було вiдправлено у
лiкарню на лiкування.

flякую за спiвпрэцю, за вашу пiдтримку.

3 повагою, депутат БезлюдiвськоТ селищноТ ечуй lгор Валентинович.

?"о7r' J, В.


