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, у минулому році ми
домоглися покращити благоустрій двору по вул. Ст.Бандери, який охоплює
будинки №№10б, 10в, 10а-12. В цьому році ми не залишили розпочате, з моєї
ініціативи Департаментом житлово-комунального господарства придбано та
встановлено елементи дитячочого та спортивного майданчика, а саме вуличні
тренажери та дитячо-ігровий комплекс «Паровозик». Надалі спільними
зусиллями доповнили територію даного двору влаштуванням клумб та
озелененням, висаджено близько 60-ти кущів, багаторічні плодові дерева та по
всій території двору засіяна трава.
За численними зверненнями мешканців, ініціював влаштування дитячого
комплексу «Дві башти», спортивний комплекс «Шкільний-2», стіл тенісний,
лавки із смітниками у двір будинку №30 на вул.Ак.Сахарова та будинку №95 на
вул.Є.Коновальця, що ближчим часом мають бути встановлені.
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 60
депутатських звернень.
За підтримки благодійного фонду «Відродження» надано одноразову
матеріальну допомогу малозабезпеченим мешканцям округу на суму 5500 грн.
Також надано матеріальну допомогу аптекам міста для підтримки
малозабезпечених мешканців.
Кошти з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень в розмірі
70 тис. грн, мною розподілено на одноразову матеріальну допомогу
малозабезпеченим мешканцям на лікування та придбання ліків.
На прохання мешканців, працівниками Департаменту житлово-комунального
господарства обстежено на окрузі зелені насадження(дерева в аварійному стані)
та включено в графік на формування крон.
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 встановлено освітлювальні знаки даного пішохідного
переходу.
За результатами розгляду комісією з безпеки руху мого депутатського
звернення, щодо паркування автомобілей на газонах прибудинкової території
буд.10А на вул.Ст.Бандери, було одобрено та встановлено обмежувачі (металеві
стовпчики), задля збереження зелених зон.
За численними зверненнями мешканців, з моєї ініціативи, працівниками
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою обстежено
територію та визначено орієнтовну вартість робіт. З метою забезпечення їх
фінансування Департамент звернувся до постійної комісії з питань бюджету про
виділення коштів на об`єкти та включення їх до титульного списку на виконання
робіт з капітального ремонту міжбудинкових проїздів та прибудинкових
територій:
1. «Капітальний ремонт прибудинкової території біля буд.№2 на
вул.Ст.Бандери»;
2. «Капітальний ремонт між будинкового проїзду біля будинків на
вул.Ст.Бандери 10В-12 та на вул.Ак.Сахарова 33-31-29».
На основі звернення батьків учнів першого класу загально-освітньої школи №21,
доклав зусиль та Департаментом освіти та науки було встановлено у кабінеті
№119 нові учнівські комплекти, а саме 15 дво-місних парт та 30 стільців.
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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