Звіт
депутата Івано-Франківської міської ради
VII демократичного скликання
виборчого округу № 25
САВАРИНА
Ігоря Володимировича
Я, Саварин Ігор Володимирович, депутат Івано-Франківської
міської ради,на сьогоднішній день розумію, що завдяки підтримці,
розумінню та довірі можна чимало виконати поставлених цілей та
завдань. Мешканці округу, депутатом від якого мене обрано, протягом
року проявляли ініціативу, внесли чимало пропозицій для того, щоб
мікрорайон став зручнішим та комфортнішим. На протязі року, як
депутат міської ради проводив зустрічі з громадою, намагався почути
кожного мешканця мікрорайону та максимально посприяти вирішенню
тої чи іншої проблеми.
Я щиро вдячний мешканцям округу, що об*єднавши зусилля
прагнемо втілити якомога більше роботи на користь мікрорайону. І про
це переконливо свідчать вже очевидні результати, яких нам вдалося
досягти. Отже, звітую про виконану роботу:
Велику кількість років на мікрорайоні не проводився ремонт ні
пішохідних доріжок, ні міжбудинкових проїздів. Розбиті тротуари і
дороги створювали проблеми для мешканців та водіїв. Особливу увагу,
я звернув на те, що у мікрорайоні немає жодного спортивного та
дитячого майданчика. Але завдяки зусиллям та підтримці міського
голови Руслана Марцінківа, ми домоглися покращити благоустрій
двору по вул. Ст.Бандери, який охоплює будинки №№10б, 10в, 10а-12:
1. Виставлені пішохідні доріжки бруківкою;
2. Створена зона для паркування автомобілей мешканців даних
будинків;
3. Встановлені енергозберігаючі лампи вуличного освітлення;
4. Лавки для відпочинку.
Основною гордістю являються проведені роботи, які охоплюють
двори будинків №№10, 10а, 8а, 2 по вул. Ст.Бандери та міську
бібліотеку:
1. Виставлені пішохідні доріжки бруківкою;
2. Відведене місце для паркування автомобілей мешканців даних
будинків;
3. Встановлені енергозберігаючі лампи вуличного освітлення;

4. Встановленний дитячий майданчик з великою кількістю
каруселей та пісочниць;
5. Встановлений спортивний майданчик;
6. Встановлені шаховий та тенісний столи;
7. Облаштована відпочинкова зона з лавочками, потурбувались
також про чистоту двору – біля кожної лавки встановленні смітники.
Маю надію, що надалі спільними зусиллями будемо доповнювати
територію даного двору озелененням та разом будемо слідкувати за
чистотою та порядком на даних майданчиках.
З нагоди закінчення робіт благоустрою даного двору відбулося
свято, на яке був запрошений міський голова Руслан Марцінків, також
наше свято відвідали спортсмени з Івано-Франківської Федерації з
боксу та привітали наших мешканців подарунками.
До мене, як до депутата міської ради постійно звертаються
мешканці з різноманітними проблемами.Намагаюсь нікого не залишити
поза увагою, таким чином протягом року було підготовлено в різні
інстанції близько 100 депутатських звернень.
З моєї ініціативи сесією міської ради прийнято рішення щомісячної
надбавки до встановленої державою соціальної допомоги дітямінвалідам м.Івано-Франківська.
За підтримки благодійного фонду «Відродження» закуплено 25
медичних аптечок для учасників бойових дій, надано одноразову
матеріальну допомогу малозабезпеченим мешканцям округу на суму 21
тис. грн. Також надано матеріальну допомогу аптекам міста для
підтримки малозабезпечених мешканців. Виділені кошти на придбання
жалюзів для міської дитячої бібліотеки по вул. Ст.Бандери, 8.
Також кошти з Фонду міської ради на виконання депутатських
повноважень в розмірі 50тис. грн, мною розподілено на одноразову
матеріальну допомогу малозабезпеченим мешканцям на лікування та
придбання ліків.
За численними зверненнями мешканців округу, було обстежено та
видалено дві сухостійні та аварійні тополі у дворі будинку №10-10А по
вул.Ст.Бандери, а також по вул.Ст. Бандери 44 обстежено та видалено
аврійні та сухостійні дві акації.
З моєї ініціативи по програмі співфінансування, проведено ремонтні
роботи по заміні труб опалення, водопостачання та каналізаційної
системи у будинках №№ 10-10а-8а по вул.Ст.Бандери.
Доклав зусиль, щоб ТОВ «СТЕК» включило в проект інвестиційної
програми товариства кошти на придбання загальнобудинкових

приладів обліку теплової енергії та їх встановлення у житлові будинки
на окрузі.
Задля безпеки дорожнього руху автомобілей та безпеки пішоходів, на
пішохідному переході вулиці Ст.Бандери навпроти будинку №10б,
департаментом комунального господарства, транспорту та зв*язку
виконавчого комітету міської ради включено встановлення
освітлювальних знаків даного пішохідного переходу.
За результатами розгляду комісією з безпеки руху мого депутатського
звернення, щодо обмеження руху по вулиці Сімкайла, було одобрено
та встановлено обмежувач швидкості автомобілей (лежачий
поліцейський).
При формуванні плану видатків бюджету на 2017 рік департамент
комунального господарства, транспорту та зв*язку виконавчого
комітету, завдяки депутатським зверненням, включить ремонт
асфальтового покриття двору будинку №2 по вул.Cт.Бандери в проект
міського бюджету.
Після затвердження бюджету будуть формуватися титульні списки на
виконання поточного ремонту доріг, в тому числі департаментом
комунального господарства, зв*язку буде враховано мою пропозицію
щодо ремонту дорожнього покриття вулиці Зорія.
На досягнутому зупинятися не планую, ще досить багато завдань
стоїть переді мною, залучившись підтримкою громади будемо
реалізовувати нові проекти. Не залишимо працювати
над
облаштуванням відпочинкових зелених зон, дитячих та спортивних
майданчиків. Маю надію на подальшу підтримку та розуміння
громади, адже тільки об*єднавши зусилля, ми зможемо ще більше
принести користі для нашого округу!

З повагою, депутат міської ради
Саварин Ігор Володимирович
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