Голові обласної ради
Чернову С.І.

ДОВІДКА
про звіт депутата Харківської обласної ради VII скликання перед
виборцями

панов
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(прізвище, ім’я та по батькові)

2.

Дата проведення

18 січня 2019 року_______________________

3.

Місце проведення

4.

Кількість присутніх виборців

5.

Підсумки обговорення звіту (доручення, дані депутатові у зв'язку з

м. Вовчанськ, вул.Соборна, 33 б, приміщення
Вовчанського ФОКу,м. Вовчанськ вул. Соборна,
92, приміщення Вовчанської
міської ради, м.
Вовчанськ, вул. Чкалова, 13, ЗОШ № 6__________
350________________ _______________

його депутатською діяльністю):
Продовжити розпочату роботу по наданню правової, матеріальної,
організаційної допомоги мешканцям округу.
Зауваження, пропозиції, доручення виборців до депутата та до обласної
ради (відповідно до статей 16, 17 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад"):
посприяти у вирішенні питань щодо:
- виділення із обласного бюджету коштів на реалізацію спільного
проекту«Працюємо разом заради кращого завтра ( благоустрій
території поліклініки КНП «Вовчанська ЦРЛ», який переміг у
обласному конкурсі міні - проектів «Разом у майбутнє»- виділення із
обласного бюджету коштів на реалізацію проектубудівництва
міського
водогону
до
домоволодінь
мешканців
мікрорайону«Кисляківка», з метою забезпечення їх якісною питною
водою;
- виділення із обласного бюджету коштів на завершення будівництва
КНС № 2 по вулиці Рубіжанськешосе;
- заміни аварійних дерев’янихопор лінійелектропередачпо всіх
вулицях округу;
- будівництва каплички у міському парку імені Горького, по вулиці

-

Соборна
завершення роботи по облаштуванню парку по вулиці Чкалова та

встановленню дитячих ігрових майданчиків на розі вул. Завгороднята
Вишнева, або, як альтернатива, в парковій зоні по вулиці Чкалова та по
вулиці Сковороди;
- завершення ремонту асфальтного покриття дороги по вулицях
Чкалова, Господарська, Станична ( особливо ділянки дороги , яка
веде до цвинтаря)
- встановлення зупиночного павільйону на розі вулиць Господарська
та Станична, на зупинці міського автобусу № 3;
- встановлення
зупиночного павільйону, суміщеного з аптечним
пунктом, по вулиці Чкалова (в районі ЗОШ № 6);

Депутат обласної ради

В.В.Панов
(підпис)

«21» січня
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