Звіт
депутата Івано-Франківської міської ради
VII демократичного скликання
по виборчому округу №38
члена фракції «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»
Балагури Володимира Омеляновича
До складу Івано-Франківської міської ради 7 демократичного скликання
Володимир Балагура був обраний депутатом від 38 округу в 2015 році. З самого
початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності керувався Конституцією
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус
депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», Регламентом ІваноФранківської міської ради та іншими нормативно-правовими актами, що
визначають діяльність депутатів та ради.
Головним завданням своєї діяльності в Івано-Франківській міській раді
Володимир Балагура вбачає проведення робіт, спрямованих на розвиток
інфраструктури с. Крихівці, благоустрій території, вирішення питань, які
пов’язані з безпекою руху та транспортним сполученням, допомогу навчальним
закладам, церковній громаді, малозабезпеченим, учасникам АТО та ін.
За 2016 рік депутату вдалося вирішити ряд важливих питань у
господарській та соціальній сферах с. Крихівці, а саме:
1. Організувати ефективну роботу з мешканцями округу. З цією метою
постійно проводяться депутатські прийоми громадян. Прийоми відбувалися за
адресою: вул. Військових Ветеранів, 10Б. Протягом року на депутатських
прийомах було прийнято 97 мешканців округу із зверненнями та скаргами на
порушення їх прав. Як наслідок, органам місцевого самоврядування, керівникам
правоохоронних і контролюючих органів

Володимиром Балагурою було

спрямовано 45 депутатських звернень щодо відновлення порушених прав
громадян. У решті випадків заявникам була надана відповідна допомога чи
вичерпна консультація.

2. За результатами звернень громадян, з власної ініціативи та у співпраці з
головою сільської ради і депутатським корпусом с. Крихівці у 2016 році вдалося
вирішити наступні проблеми:
 здано в експлуатацію каналізаційний колектор та систему водовідведення
по вул. 22 Січня. Завдяки цьому у мешканців вулиці з’явилась можливість
підключитись до споживання даних послуг;
 забезпечено точкове підключення до каналізації власників земельних
ділянок, що межують з містечком Калинова Слобода;
 сприяв

у проведенні ремонтних робіт

сільської ради

та

інших

адміністративних приміщень на площі Двір, 1;
 сприяв початку фінансування ремонтних робіт приміщення сільського
клубу за адресою: площа Двір, 1;
 з власної ініціативи профінансовано роботи зі зведення фундаменту церкви
на вул. Крихівецька та надано будівельні матеріали;
 виконано відведення дощових вод на вул. Двірській та 22 Січня з
прокладанням каналізації довжиною більше 400 м і встановленням
дощоприймальних решіток;
 сприяв облаштуванню вул. 22 Січня дорожніми знаками з нанесенням
дорожньої розмітки;
 надавав допомогу в прокладанні тепломереж до приміщення сільської ради
за адресою: площа Двір, 1;
 організував повноцінну співпрацю з депутатським корпусом сільської та
міської рад для вирішення господарських проблем с. Крихівці;
 сприяв постійній підтримці малозабезпечених та учасників АТО;
 допомагав в організації та проведенні масових заходів с. Крихівці;
 долучився до ремонту та облаштування каплички на вул. Вивізній та
пам’ятної могили в центрі села;
 сприяв

будівництву дитячого садка зі сторони вул. Крайньої та вирішенню
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транспорту до с. Крихівці.
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