Звіт
депутата Івано-Франківської міської ради VII демократичного
скликання
від виборчого округу №25
члена фракції Блоку Петра Порошенка “Солідарність
Волгіна Андріана Вікторовича

Благоустрій округу
На звернення мешканців округу з ініціативи Андріана Волгіна були
встановлені нові металеві двері в житлових будинках на вулиці Сахарова,
29 та Євгена Коновальця, 95.
Для проведення активного відпочинку на вулиці Сахарова, 29 встановлено
новий дитячий майданчик.
За власні кошти Андріан Волгін встановив металеві решітки на входи у
підвал та поручні у трьох під’їздах будинку на вулиці Сахарова, 30.
Поблизу будинку на вулиці Сахарова, 30 облаштовано сквер для
відпочинку громади - встановлено лавки, столи та енергозберігаюче
освітлення.
За сприяння депутата встановлено енергозберігаючі вікна у під’їздах
будинків № 4, 6, 12 на вулиці Степана Бандери в рамках програми міської
ради “Теплий дім”.
Для посилення безпеки дітей встановлено бетонні блоки для обмеження
руху автомобілів у дворах будинків на вулицях Степана Бандери, 12 та
Академіка Сахарова, 27А.
Проведено ремонт під’їзду на вулиці Степана Бандери, 14.
Безпека руху

В межах округу №25 встановлено лежачі поліцейські для примусового
зниження руху автомобілів, встановлено нову розмітку пішохідних
переходів на вулиці Академіка Сахарова.
Відкритий бюджет
В рамках впровадження Івано-Франківської міської ради “Відкритий
бюджет” ініціював разом із мешканцями округу проект “Придбання
спортивно-ігрового
майданчика
для
дітей
підліткового
віку”
(http://bu.mvk.if.ua/projects2016/255).
Повернення у власність міста спортивного комплексу “Олімп”
В рамках передвиборчої кампанії Андріан Волгін пообіцяв мешканцям
округу повернути у власність громади міста спорткомплекс “Олімп” для
безкоштовного заняття спортом дітей міста. Повернення спорткомплексу
вдалось здобути лише шляхом ненасильницького спротиву - депутат
оголосив голодування під стінами Івано-Франківської міської ради.
Завдяки цьому було прийняте рішення міської ради «Про надання згоди на
прийняття у комунальну власність територіальної громади міста ІваноФранківська
спортивного
комплексу
«Олімп»
з
котельнею»
(http://www.namvk.if.ua/dt/59494/). Вдалось досягти домовленості з
керівництвом Прикарпатського Національного Університету про те, що
діти зможуть безкоштовно займатися в приміщеннях спорткомплексу поки
триває процес переведення приміщення у власність громади.
Депутатські запити
За час депутатської діяльності Андріан Волгін направив на розгляд сесії
Івано-Франківської міської ради 5 депутатських запитів: щодо передачі в
комунальну власність спортивного комплексу “Олімп”, забезпечення
регулювання безпеки дорожнього руху в центральній частині міста,
виділення коштів з міського бюджету для благоустрою зелених зон
поблизу міського озера та запити стосовно звернень громадян.
Боротьба з незаконними забудовами
Як депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін ініціював
виїзне засідання Постійної депутатської комісії з питань містобудування

та земельних відносин стосовно будівництва багатоповерхового будинку
на вулиці Мазепи, 144.
Член тимчасової контрольної комісії ради з питань незаконної забудови
навколо міського озера.
Постійно функціонує громадська приймальня депутата Андріана Волгіна
за адресою: вулиця Академіка Сахарова, 23. Прийом проводиться двічі на
місяць - в другий та четвертий вівторок місяця з 11:00 до 13:00

