Голові обласної ради
Чернову С.І.

. ДОВІДКА
про звіт депутата Харківської обласної ради VII скликання перед
виборцями за 2018 рік

1.

Донський Олександр Михайлович_______________
(прізвище, ім 'я та по батькові)

2.

Дата проведення

22 грудня 2018 року____________________

3.

Місце проведення

4.

Кількість присутніх виборців

м. Чугуїв, вул. Кожедуба, К Ц «Імідж»_________
150 чол.__________________________

5.___ Підсумки обговорення звіту (доручення, надані депутатові у зв'язку з
_____ його депутатською діяльністю)___________________________________
1.

Підтримати ініціативу
мешканців Чугуївської
громади та надати допомогу у
реалізації проектів майбутніх переможців
конкурсу «Разом в майбутнє»
у 2018 році

2

Сприяти чугуївській громаді
у вирішенні питань
економічного розвитку
підприємств житловокомунального господарства,
покращення екологічного
стану в місті та виконання
наказів виборців

Як член конкурсного комітету
приймав участь у розгляді та
прийнятті проектів конкурсу «Разом
в майбутнє», в тому числі у місті
Чугуєві.
Передано 3 (три) велосипеди
медичним працівникам відкритих
відділень первинної медицини
мікрорайонів міста._______________
За зверненнями міського голови
Галини Мінаєвої направлено
клопотання депутата до профільних
департаментів Харківської обласної
державної адміністрації. За
результатами їх розгляду до проекту
Програми економічного і соціального
розвитку Харківської області на 2019
рік внесено пункти:
1. Реконструкція котельні по

Допомога ветеранській
організації міста та
мешканцям мікрорайону
«Дружба» в організації та
проведенні свят__________

бульвару Комарова, 9Б з заміною
котлів НИИСТУ-5 на котли КСВа1,0» (вартість 9 млн грн).
2. Заміна (реконструкція) теплової
мережі по вулиці Харківській від буд.
№ 122 до будинку № 130 в м. Чугуєві
(вартість 12 млн грн).
Ініційоване питання внесення до
Програми розвитку освітлення
населених пунктів Харківської області
«Енергія світла» на 2019-202Іроки
об ’єктів вуличного освітлення:
капітальний ремонт вуличного
освітлення з заміною світильників на
світодіодні по вул. Гвардійська та
Харківська в м. Чугуєві Харківської
області.
За умови наявності відповідних
коштів та затвердження видаткової
частини обласного бюджету на 2019
рік запропоновано розглянути такі
питання:
поточний ремонт мереж електро
постачання вхідних груп
багатоквартирних житлових
будинків м. Чугуєва та інших
об ’єктів по вуличному освітленню, що
не ввійшли до переліку Програми, а
також об ’єкту «Капітальний ремонт
п ’ятиповерхового гуртожитку по вул.
Дружба, 1а в м. Чугуєві».
За умови затвердженні видаткової
частини обласного бюджету на 2019
рік підтримати ці ініціативи.
8 серпня 2018 року прийняв участь в
нараді з головами вуличних
комітетів міста за участю
міського голови та керівників служб
ЖКГ (розроблені додаткові заходи
щодо виконання наказів виборців).
Організовано свята до Дня
Перемоги:
привітання в Чугуївській міській
раді ветеранів, врученням їм квітів і
продуктових наборів (60 шт.);______

участь у мітингу біля Меморіалу
Слави, організовано «солдатські
каші» в мікрорайонах міста,
зустріч з ветеранами та
мешканцями мікрорайону
«Дружба», допомога в організації
заходів та передача продуктових
наборів);
зустріч з ветеранами заводу ЧПА
та жителями мікрорайону
«Дружба» в бібліотеці мікрорайону
«Дружба» філії Чугуївської ЦБС
(квіти та подарунки ветеранам,
продукти до святкового столу);
зустріч з активом міської Ради
ветеранів (привітання з Днем
Перемоги, передача продуктових
наборів);
привітання учасників бойових дій
Кваснікової Ю.А., Сердюкова Я. А.,
Соколова М.Я. за місцем їх
мешкання, передані квіти та
продуктові набори);
зустріч з членами міської
організації Ради ветеранів України
в кафе «Принц»;
привітання із 20-річчям заснування
Чугуївського територіального
центру (подарунок - 2
водонагрівача для приміщень
Чугуївського терцентру та міської
ради ветеранів);
вручення пасхальних куличів
ветеранам міста;
оформлення передплати на газету
«Новости Чугуєва» для ветеранів
_____________________________________ міста (ЗО примірників)._______________
4
Підтримати заклади освіти та
Надано матеріальну допомогу
культури міста
школі №2 на ремонт даху
господарської будівлі (20 тис. грн);
придбані дитячі іграшки з нагоди
відкриття після реконструкції ДНЗ
№ 4 мікрорайону «Дружба»;
надано допомогу Чугуївській
______________________________________ художній школі в організації______

5

Підтримка обдарованої
молоді

проведення випускного вечора
(подарунки випускникам);
надано допомогу відділу освіти в
підготовці та проведенні міського
випускного балу (подарунки
випуски икам-медал істам);
надано допомогу відділу освіти в
організації святкових заходів до Дня
працівника освіти (квіти,
привітання та подарунки
працівникам освіти);
надано допомогу відділу освіти в
організації проведення
розважального заходу для освітян
міста «Освітянські вечорниці»;
надано допомогу Чугуївському
професійному ліцею в організації
проведенні розважального заходу
КВК (подарунки учасникам —
акустичні колонки );
надано допомогу Чугуївській
музичній школі в організації
участі учнів в Гала-концерті
лауреатів 1 ступеня обласного
огляду-конкурсу творчих
колективів «Весняний вернісаж»
(надано автобус);
до Дня міста філії Чугуївської ЦБС
бібліотеки мікрорайону «Дружба»
поповнений книжковий фонд (понад
100 книжок)_______________________
Надано допомогу в виданні книги
віршів «Імбирний сон» Ксенії
Яковенко.
Надано фінансову допомогу
спортсменам клубу Наталії Черних
з акробатичного рок-н-роллу Єгору
Горлачову та Аліні Петрушенко неодноразовий чемпіонам України,
членам спортивної команди
України, для участі в Чемпіонаті
Світу, який проходив в Польщі, м.
Зелена Гура.

Підтримка та сприяння
роботі з дітьми та підлітками

Допомога спортивному клубу з
акробатичного рок-н-роллу Наталїі
Черних в організації та проведенні
Відкритого Чемпіонату
Харківської області, який проходив
в м. Чугуєві (призи для командучасників);
привітання дітей-сиріт, які
навчаються в Чугуївському
аграрному ліцеї з Новим роком
(новорічні подарунки, 40 шт.);
привітання учнів та працівників
Чугуївського аграрного та
Чугуївського професійного ліцеїв
передані пасхальні куличі;
привітання із святом Пасхи дітей
Чугуївського центру соціально
психологічної реабілітації,
вихованців ДНЗ № 4 та учнів шкіл
№1,2,7;
організовано відвідання дітьми
міста вистав Харківського
державного цирку: надано 57
квитків та безкоштовний автобус
для учнів ЗОШ№ 7; 100 квитків для
дітей працівників медичних
закладів;
участь у Святі першого дзвоника
та Святі останнього дзвоника в
школах міста (подарунки - набори
канцтоварів для першокласників 400 иіт., спортінвентар та
вогнегасники для шкіл міста);

Сприяти організації та
приймати участь в святкових
заходах міста

Приймав участь в організації
міських заходів:
у святкових заходах до
Міжнародного жіночого Дня 8
Березня (квіти, солодощі);
у святкових заходах до Дня
працівника освіти квіти,
солодощі);
в організації святкового концерту
та феєрверку до Дня Перемоги на
Соборній площі;______________

у привітанні працівників соі{іальної
сфери з Днем працівників Ж КГ
(квіти, подарунки, 50 квитків до
цирку);
у заходах до Дня міста: зустріч з
головами вуличних комітетів міста
(продуктові набори, солодощі);
у заходах до Дня місцевого
самоврядування квіти, подарунки);
під час мітингів на державні
свята до меморіалів та
_______________________________________ пам’ятників були покладені квіти.
За результатами роботи у 2018 році на виборчому окрузі в м. Чугуєв,
отримав почесну відзнаку « Меценат-2018».
Збори активу міста Чугуєва’ постановили: звіт депутата Харківської

обласної ради Донського О.М. прийняти до відома. Роботу депутата
визнати задовільною.
Надалі працювати над виконанням наказів виборців.

Депутат обласної ради
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