ЗВІТ ДЕПУТАТА ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КУЧИКА ВАСИЛЯ КАРІМОВИЧА ЗА 2016 – 2017 роки

У результаті роботи, відповідно до моїх депутатських звернень до
міського голови та виконавчої влади, не зважаючи на постійну нестачу
коштів, за 2016 -2017 роки було зроблено немало.
В дошкільному навчальному закладі №29 проведено капітальний
ремонт системи опалення та виконано утеплення фасаду. Виконано заміну
асфальтного покриття тротуарною плиткою, а також проведено ремонт
харчоблоку, з повною заміною технологічного обладнання. Виконано
освітлення території закладу. Для покращення роботи в навчальному закладі
№ 29 було виділено кошти в сумі 9000 гривень на придбання
багатофункціонального пристрою(сканер, принтер, ксерокс).
За численними зверненнями батьків та педагогічного колективу у
ЗОШ № 6 було проведено капітальний ремонт спортивної зали із заміною
підлоги, а також планується капітальний ремонту даху. Проводиться
утеплення фасаду, та заміна вікон, відкрито Медіатеку. За мого сприяння
проведено поточний ремонт в декількох класах. Виділено кошти для ЗОШ №
6 на придбання меблів у сумі 12100 гривень та 7000 грн. на ремонт
освітлення в бібліотеці, а також 10000 гривень на придбання мультимедійної
дошки.
За мого сприяння для поліпшення умов навчального процесу для ЗОШ
№ 7 виділено кошти та виконано проведення ремонту освітлення, зроблено
капітальний ремонт спортивної зали, ремонт медичного блоку з заміною
медичного обладнання, проведено капітальний ремонт їдальні, для
покращення навчального процесу, та для розвитку дітей відкрито Медіатеку.
А також виділено виділено кошти для придбання стільців у сумі 10000
гривень, та 10500 гривень на придбання швейної машинки та комп’ютера.
За ці роки моєї діяльності мною, як депутатом Житомирської міської
ради, було прийнято сотні звернень громадян, серед яких звернення як
особистого характеру так і колективні. Всі вони вирішені, а ті, які
потребують великих капіталовкладень а саме: капітального ремонту, внесені
в план роботи по розробці проектної документації та в подальшомупроведення ремонту.
За мого сприяння, за проханням мешканців зроблено запланований
капітальний ремонт шиферного даху житлового будинку за адресою вул.
Перемоги,52. За численними зверненнями мешканців зроблено капітальний
ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул. Короленка, 3-а та
капітальний ремонт м'якої покрівлі по вул. Лесі Українки, 4 . За цей час

виконано капітальний ремонт покрівлі за адресою вулиця Короленко, 4-а, а
також для цього будинку виділено у 2017 році 8 тисяч гривень на
проектування дренажної системи підвалу даного будинку.
На даний час виконується капітальний ремонт м'якої покрівлі за адресою
майдан Короленко,3 а також розробляється проект капітального ремонту
покрівлі будинку за адресою вул. Короленка, буд.6.
Тому було проведено капітальний ремонт дренажної системи за
адресою: 2-й пров. Чехова,16. Виготовлена технічна проектна документація
на ремонт інженерних мереж будинку за адресою майдан Короленка, 3
За численними зверненнями мешканців встановлено громадську зупинку на

маршруті автобусу № 14 по вул. Короленка, 43, а також планується
встановити зупинку по вул. Короленка 6 (біля магазину «Тетерів»).
Я хочу бачити, щоб наше покоління зростало здоровим та могутнім,
тому моїм обов’язком було питання допомогти вирішити проблеми Філії
дитячої поліклініки за адресою вул. Лесі Українки,4, де було виділено кошти
в сумі 250000,00 гривень на заміну вікон та утеплення фасаду. А також
виділено депутатських коштів в сумі 5000,00 гривень для придбання
матеріалів та меблів.
У 2016 році за численними зверненнями мешканців виконано ремонт
покриття проїжджої частини провулку 2-го Метеорологічного, шляхом
відсипки щебенем-відсівом, а у 2017 році було заасфальтовано даний
провулок. Виконано запланований капітальний ремонт дороги по вул.
Чехова, на відрізку від вул. Новосінної до вул. Новопівнічної. Проведено
поточний ремонт тротуару по вул. Лесі Українки біля Житомирського
обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді.
Також зроблено асфальтування провулку Метеорологічного, 1-го
Метеорологічного, 2-го Метеорологічного, Винокурного, провулку 3-го
Короленко, та 3-й Каракульний. Для покращення умов проживання
мешканців проведено асфальтування під’їзду до будинку за адресою м-н
Короленка 2, біля музею.
На 2018 рік планується виконати асфальтування проїзду прибудинкової
території між будинками по вул. Короленка № 6 і № 8.
Завдяки нашим спільним зусиллям з мешканцями та завдяки
втручанню міського голови встановлено світлофор на перехресті вулиць
Новосінної та вул. Чехова,а також встановлено інші засоби для обмеження
руху (лежачий поліцейський) та знак обмеження швидкості.
У 2016 році було зроблено капітальний ремонт та введено в експлуатацію

спортивний майданчик за адресою : 2-й пров. Чехова, 14.

На 2018 рік плануємо зробити спортивний майданчик по майдану
Короленка, 4.
За 2016-2017 роки до громадської приймальні надійшло 50
колективних звернень з проханням допомогти вирішити проблеми з
неналежним виконанням роботи працівниками КП «ВЖРЕП», навести лад з
благоустрою прибудинкових територій. Так мною організовано вивіз сміття,
яке лежало роками з проїзду біля ДНЗ № 29 та вул. Короленко,6-а.
На підставі цих звернень до громадської приймальні виділено
кошти у сумі 11500,00 гривень за 2016 рік та 18500 тис.грн за 2017 рік для
КП «ВЖРЕП-5» для проведення ремонту та благоустрою. А саме:
- виконано поточний ремонт інженерних мереж холодного
водопостачання в будинку за адресою м-н Короленка, 5.
- Оплачені послуги вишки для ремонту даху за адресою вул. Короленка,
33- а,
- проведено ремонту сходів за адресою м-н Короленка, 3 (перед
будинком).
- виділено кошти на закупівлю матеріалів для освітлення прибудинкових
територій.
- виділено 10500 грн. на придбання каруселі для дитячого майданчика по
провулку 2-му Чехова 12;
- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлових
будинків (фарба, жесть, цвяхи, лампочки, дерев'яний брус)
- виділено кошти на закупілю лавочок.
Також виділено в 2016-2017 роках 10500 гривень депутатських коштів
для ЖБК «Полісся» на виконання :
- поточного ремонту інженерних мереж за адресою вул. Лесі Українки 12,
- закуплено декоративний паркан для квітників за адресою вул. Короленка 8,
- зроблено ремонт дитячої гірки за адресою вул. Короленка,6.
- виділено кошти на придбання лавочки за адресою вул. Короленка 6-а
- проведено благоустрій прибудинкових територій;
- за зверненнями мешканців були видалені, кроновані та почищені дерева на
прибудинкових територіях.
- також виділено 4000 гривень на проведення поточного ремонту в
будинку по вул. Короленка, 6-а в 1-му під'їзді та вул. Короленка,6 в 4-му
під'їзді.
Мешканці часто звертаються з проблемами
За ці 2 роки з депутатських коштів мною було мною було надано близько
56000 гривень матеріальної допомоги людям, які потребували вирішення
фінансових питань.
Проведено ряд зустрічей з виборцями на території їх будинків.

Всі проблемні питання, що були порушені громадою, донесені до
міського голови. Деякі з них вирішені, деякі заплановані до виконання у
бюджеті 2018 року.
З повагою,
депутат Житомирської міської ради
КУЧИК Василь Карімович
Для звернень громадян щодо запитань, побажань, пропозицій або
зауважень стосовно благоустрою будинків та прибудинкових територій діє
приймальня депутата міської ради КУЧИКА Василя Карімовича.
Адреса : вул. Перемоги, 54, «Обласний центр туризму, краєзнавства,
спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської міської ради».
Графік роботи: 2 та 4 середа кожного місяця, з 16:00 до 18:00.
Телефон : 067-233-03-76.

