ЗВІТ ПРО ДЕПУТАТСЬКУ РОБОТУ ЗА ДРУГИЙ РІК ПОВНОВАЖЕНЬ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

Корсуна Ігора Валерійовича

Межі виборчого округу:
вул.Євгена Коновальця: 128–132А, 136–136Д; пл.Європейська
вул.Євгена Коновальця: 100, 102–102А, 106–106А, 108, 121–124А, 135, 141;
вул.Національної Гвардії: 16–37;
вул.Джохара Дудаєва, вул.Євгена Коновальця: 147, 149, 203, 207;
вул.Л.Ребета, вул.Степана Бандери: 60 к.1–60А, 62–62 к.2, 69–79 к.2;
Під час сесії Івано-Франківської міської ради був присутнім на 12 пленарних
засіданнях, а також я являюсь заступником голови постійної депутатської комісії з
регламенту та депутатської діяльності; членом профільної депутатської комісії ї питань
містобудування та земельних відносин, де був присутнім на 9 засіданнях.
За 2017рік мною проведено 12 депутатських прийомів громадян під час яких я
керувався Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян». Під час
проведених прийомів громадяни звертались з проханням виділення матеріальної
допомоги на лікування, питаннями проведення ремонту труб у будинку, покращення
благоустрою території багатоповерхових будинків, нарахування комунальних платежів,
ремонт санвузлів загального користування у гуртожитку.
Проведено зустрічі безпосередньо на окрузі, а саме: з мешканцями буд.136А і 136Б по
вул. Коновальця з приводу ремонту труб, та встановлення металопластикових вікон на
сходових.

-4 листопада в м. Надвірна в спортивному залі дитячо-юнацької школи олімпійського
резерву ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» відбувся кубок Івано-Франківської області із
дзюдо.
Участь в змаганнях взяли п’ять вихованців Спортивного клубу «КАНО», які тренуються
під керівництвом депутата Івано-Франківської міської ради - Ігора Корсуна.
-Крок до благоустрою: мешканці Коновальця отримали нові лавки та урни для сміття
Облаштувати двори на Коновальця 136А та 136Б допоміг депутат міськради від партії
«Самопоміч» Ігор Корсун. Кошти виділив з депутатського фонду.
-У підвалі багатоповерхівки на Коновальця замінили труби холодної води
Загальна вартість робіт склала 81 429 грн. Допоміг мешканцям із заміною комунікацій
холодного водопостачання депутат міськради від партії «Самопоміч» Ігор Корсун.

-Депутат міськради від партії «Самопоміч» Ігор Корсун неодноразово наголошував на
сесіях міської ради, що потрібно почистити річку Млинівку. Вона наповнює міське озеро
водою. Але на території села Крихівці русло річки засмічене рослинністю. Це призводить
до розмивання берегів, а вода не потрапляє в озеро.
На очистку русла комунальне підприємство «Центр розвитку міста та рекреації»
спрямувало 1 мільйон 104868 гривень. Сьогодні роботи розпочали.
-У Косові відбувся оздоровчий тренувальний збір. Юні дзюдоїсти на власному прикладі
показали, чому важливо вести здоровий спосіб житті. У центрі Косова вихованці
спортивного клубу «КАНО» демонстрували свої вміння у східних єдиноборствах.
-Будинок на два під’їзди, має 78 квартир – цей гуртожиток сімейного типу став першим на
окрузі, який отримав нові вікна на сходових клітках. Посприяв утепленню та
енергозбереженню п’ятиверхівки депутат міської ради від партії «Самопоміч» Ігор
Корсун.
-21 травня у Львові відбувся Х відкритий всеукраїнський турнір із дзюдо серед юнаків
«Кубок Лева». За перемогу змагалися понад дві сотні юних спортсменів з 20-ти міст
України. Виборювали нагороди у різних вагових категоріях і двох вікових групах: 20042005 і 2006-2007 років народження. Переможцями та призерами турніру стали вихованці
спортивного клубу «КАНО». Вони тренуються під керівництвом депутата міської ради від
фракції «Самопоміч» Ігоря Корсуна.
-На базі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника юні дзюдоїсти
змагалися за кубок міста з дзюдо. Відкритий юнацький турнір присвячений 355-й річниці
з дня заснування Іван-Франківська. Переможцями та призерами турніру стали вихованці
спортивного клубу «КАНО». Вони тренуються під керівництвом депутата міської ради від
фракції «Самопоміч» Ігоря Корсуна.
За 2017рік підготовлено 8 клопотань про виділення коштів з Фонду міської ради на
виконання депутатських повноважень. Загальна сума бюджетних коштів з фонду міської
ради на виконання депутатських повноважень становила 70000,00грн. З них:
-15.03.2017 року на придбання компресора для стоматологічного кабінету ЗОШ№21
4722,50грн.
-15.03.2017 року надання матеріальної допомоги Слободяник Л.В. 5000,00грн; Сенич Г.С.
1200,00грн; Галабудник Г.М.5000,00грн; Яворській М.Я. 1000,00грн; Волощук М.І.
1000,00грн.
-11.04.2017року Надання матеріальної допомоги Веретко Н.П. 2000,00грн.; Бойчук Г.І.
2000,00грн.; Дмитренюк І.Б. 2000,00грн.
-16.05.2017року Надання матеріальної допомоги Андрейку В.П. 3000,00грн.
-16.05.2017року Придбання метало пластикових вікон для встановлення у дворі буд.136а
по вул. Коновальця 25778,00грн. Придбання лавок та урн для сміття для встановлення у
дворі буд.136а та 136б по вул. Коновальця 9730,00грн.
-16.05.2017року на організацію поїздки учнів школи №21 в Манявський скит 2000,00грн.

-20.06.2017року на придбання вікон і дверей у ДНЗ «Віночок» 3000,00грн.
-30.08.2017року надання матеріальної допомоги Шовгенюку М.І. 1000,00грн; Плитці І.В.
1000,00грн; Заливасі Я.О. 569,00грн.

