Голові обласної ради
Чернову С.І.

ДОВІДКА
про звіт депутата Харківської обласної ради VII скликання перед
виборцями

______________ Білохвостенко Світлани Володимирівни_________
(прізвище, і.и я та по батькові)

Дата проведення
Місце проведення

11 січня 2019 року____________________
_______ місто Чугуїв_______________________

Кількість присутніх виборців - 80 чоловік
Підсумки обговорення звіту (доручення, дані депутатові у зв'язку з
його депутатською діяльністю)

Підтримати ініціативу Чугуївської громади та надати
допомогу у втіленні в життя проектів, які стануть
переможцями конкурсу «Разом в майбутнє» у 2018 році:
- надано консультативну допомогу при підготовці проектів на
конкурс, фінансову та матеріальну допомогу ініціативним групам
під час відкриття об ’єктів:
- відкритий скеледром в приміщенні ЗОНІ № 7 ( проект «Чугуївська
вертикаль»);
- виконаний капітальний ремонт асфальтового покриття двору
дитячого садку № 4 ( проект « Чарівні стежки дитинства»);
- обладнані зони вуличної реабілітації в Центрі реабілітації дітей з
інвалідністю і людей з інвалідністю «Шанс»;
- відкритий «Єдиний міський диспетчерський пункт» Чугуївського
КЖРЕП.

Сприяти Чугуївській громаді у вирішенні питань економічного
розвитку
підприємств житлово-комунального господарства ,
покращенню екологічного стану в місті, та виконанню наказів
______ _
виборців:
Вхідний
Одержано

Харківська обласна рада

при затвердженні видаткової частини обласного бюджету на 2019
рік - підтримати ініціативи:
за зверненнями міського голови Гсипни Мінаєвої були направлені
клопотання депутата до профільних департаментів Харківської
обласної державної адміністрації з прохатіям їх підтримати. За
результатами їх розгляду , до проекту Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на 2019 рік були внесені
пункти:
- Реконструкція котельні по бульвару Комарова, 9Б з заміною котлів
НШІСТУ-5 та котли КСВа-1,0» ( вартістю 9 мли. гри.):
- Заміна ( реконструкція) теплової мережі по вулиці Харківській від
буд. ЛЬ 122 до будинку Л° 130 в м. Чугуєві» ( вартістю 12 млн. гри.):
Також, ініційоване питання щодо внесення до розробленої Програми
розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія
світла» на 2019- 2021роки об'єктів вуличного освітлення, а саме:
- капітальний ремонт вуличного освітлення з заміною світильників на
світодіодні по вул. Гвардійська та Харківська в м. Чугуєві Харківської
області.
- За умови
наявності відповідних коштів, при затвердженні
видаткової частини обласного бюджету на 2019 рік, запропоновано
розглянути питання:
«поточний ремонт
мереж електропостачання вхідних груп
багатоквартирних
житлових будинків м. Чугуєва»
та інших
об'єктів по вуличному освітленню, іцо не ввійшли
до переліку
Програми, а також об 'єкту «Капітагьний ремонт п 'я типоверхового
гуртожитку по вул. Дружба, 1А в м. Чугуєві».
Організоване привітання мешканців міста із святами:
проведена робота з підготовки та нагородження переможців
конкурсу «Квітучий край», який проходить під патронатом
народного депутата України Дмитра Шенцева ( надіслані буклети
та насіння квітів - 15000 шт., організоване привітання переможців, з
врученням подарунків на святкуванні Дня міста);
- організовано привітання мешканців із святом Пасхи , з врученням
пасок - 16144 штук( зустріч з колективами та учнями навчальних
закладів міста, релігійною громадою, працівниками комунаїьних
служб, ветеранами );
до Д ня Перемоги:
організація
привітання
мешканців
міста
святковими
листівками , зустріч з ветеранами, святкова хода вулицями міста,
мітинг в сквері Слави з покладанням квітів до Меморіалу Слави,
«солдатські каші» в мікрорайонах міста, святковий концерт та
феєрверк на площі Соборній;
-у святкових заходах до Міжнародного Дня 8 березня, у
-

поздоровленні працівників соціальної сфери та до Дня працівника
Ж КГ ( квіти , подарунки, квітки до цирку);
- до Д н я міста Чугуєва:
- участь в Міжнародному Репінському пленері ( вручення
подарунків художникам, учасникам пленеру);
- мітинг з покладанням квітів до Меморіалу Слави на честь 75річчя визволення міста від фашистських загарбників;
- зустрічі з головами вуличних комітетів міста та активом
міста ( вручення солодощів, продуктових наборів);
- участь у відкритті пунктів сімейної медицини ( з врученням З
велосипедів ), нового дитячого майданчика на вул. Горіишого
(морозиво дітям) ;
Організація Святкового концерту (Злата Огневич) та
фейєрвеку на площі Соборній;
- участь святкових заходах до Д н я працівника освіти
(привітання , солодкі подарунки працівникам закладів освіти,
привітання учасників міського Педагогічного форуму ( концерт
кавер-групи «Манера»);
- заходах до Д ня працівника соціальної сфери ( концерт групи
вокал июу-бенд «Сузір ’я » );
- привітання з Днем знань та Днем останнього дзвоника в
школах міста ( подарунки першокласникам - набори канцелярських
товарів, спортивний інвентар, принтер школам);
- участь в організації та проведенні свята до Д ня фізкультури
та спорту ( привітання учасників заходу та спортінвентар для
закладів освіти міста);
- до Д н я вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС - участь в
святкових заходах;
- до святкування Д ня Святого Миколая та Нового 2019 року відвідання дітей, які перебувають у Чугуївському
ЦСПРД,
з
врученням новорічних подарунків та святкового торту, та вручення
новорічних подарунків д ітям-сиротам,
учням Чугуївського
професійного ліцею;
- організація лазерного шоу під час відкриття міської Новорічної
ялинки та святкового феєрверку на площі Соборній.
Під час державних свят, які проходили
пам ’ят ників були покладені квіти.

в місті,

до

Робота з ветеранами:
- поздоровлення ветеранів з Днем Перемоги ( відвідання за
місцем мешкання)- 4 чол.;
- поздоровлення із 102 -річчям Еріиову В.Ф. та з 80-річчям
Балахонську Н.Я., відповідального секретаря Чугуївської міської ради

ветеранів ( квіти, подарунки) ;
- матеріальна допомога інваліду , Почесному ветерану України
Дикуну ІД. ( 5 тис. грн.);
- поздоровлення із 60-річчям подружнього життя та цінний
подарунок отримали подружжя Соколових, учасників ВВВ;
Допомога міській ветеранській організації:
- вручення пасок - 1000 штук;
- участь в організації зустрічі ветеранів міста з народним
депутатом України Дмитром Шенцевим до свята Дня Перемоги
( кафе «Принц»);
поздоровлення із 20-річчям з дня заснування
Чугуївського
територіального центру ( подарунок-водонагрівач для приміщення
терцентру та міської ради ветеранів).

Робота з соціально незахищеними верствами населення:
- передача благодійної допомоги у вигляді жіночого одягу ( іжіночі
весняні куртки 50 штук ) учням Чугуївського професійного ліцею,
школам міста, малозабезпеченим громадянам міста;
1350 порцій морозива отримали діти на святі Дня захисту
дітей.
До свята «Першого дзвоника» в школи міста передано 400
наборів канцтоварів
для
першокласників,
, принтер
та
спортінвентар;
Під час особистого
прийому громадян,
звернулося для
надання матеріальної допомоги на лікування 128 чоловік, з яких 34
після надання необхідних документів, отримали 281 тисячу
гривень з обласного бюджету.
Надавалась допомога в безкоштовному перевезенні дітей та
іншого населення пільгового контингенту на спортивні змагання,
вистави, а саме:
Відвідання вистав Харківського цирку;
Відвідання спектаклю театра «Мадригал» в м. Харкові
учасниками естрадної студії-театра «Амплуа» КЦ «Імідж»;
Підвезення з міста Харкова дітей - учасників турніру з боксу,
присвяченого пам 'я ті І. Кожедуба;
Підвезенні дітей, учнів ДЮСШ на фінал Чемпіонату України з
боксу в м. Харків стадіон « Локомотив».
Допомога дитячим закладам міста:
- передача іграшок відремонтованому ДНЗХя 4;
- принтер для ЗОЇЛ № 6;
спортивна форма та спортінвентар для спортсменів
Чугуївської ДЮСШ ( під час спортивних змагань та турнірів);
ваги для зважування боксерів для Чугуївської ДЮСШ;

7.

8.

спортінвентар для шкіл міста.
Робота з дітьми:
Вистави Харківського державного цирку відвідали 775 дітей
міста, та їх родини;
новорічні подарунка отримали діти ЦСПРД та учні пільгового
контингенту Чугуївського професійного ліцею ,
участь в «Святі першого дзвоника» та «Святі останнього
дзвоника» в школах міста ( подарунки - набори канцтоварів для
периюкласників., спортінвентар);
організація та фінансова підтримка чемпіонатів Харківської
області з акробатичного рок-н-роллу, які проходили у м. Чугуєві
(кубки та призи учасникам турніру на 5 тис. грн.);
Привітання учасників міського фестивалю-конкурсу дитячої та
юнацької хореографії «Феєрія танцю»- солодощі та призи для
учасників ( 7 тис. грн.)
Поздоровлення із святом Пасхи з врученням пасок учням та
колективам навчальних закладів міста -5500 штук.
Надання фінансової допомоги спортсменам клубу «Наталії
Черних» з акробатичного рок-н-роллу Сгору Горлачову та Аліні
Петруиіенко , неодноразовим чемпіонам України та членам
спортивної команди України, для участі в Чемпіонаті Світу, який
проходив в Польщі, м. Зелена Гура ;
Допомога медичним закладеш:
Передача З велосипедів для медичних працівників нових центрів
долікарської допомоги у мікрорайонах «Зачуговка» , «Осинівка»,
«Преображенка».
Відвідання працівниками медичних закладів міста вистав
Харківського державного цирку ( 60 квитків) та екскурсія до м.
Святогорська ( безкоштовне перевезення).

Збори активу міста Чугуєва вирішили :
звіт депутата Харківської обласної ради
Білохвостенко Світлани
Володимирівни прийняти до відома,
роботу депутата признати задовільною, надалі працювати
над
виконанням наказів виборців.
Депутат обласної ради

/
(прізвище та ініціали)
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2019 року

