Звіт
про роботу депутата Вінницької міської ради 7-го
скликання за 2020 рік та про роботу депутата
Вінницької обласної ради 8-го скликання
за листопад-грудень 2020 року Олега Стукана
1. Проведено 24 прийоми громадян та прийнято 71 громадянина.
Розглянуто 25 заяв і 6 колективних скарг. Матеріальну допомогу надано
52 громадянам сумарною кількістю 30 тис. грн.
2. Взяв участь у 6-ти засіданнях сесії міської ради і 3-х засіданнях сесій
обласної Ради 8 скликання.
3. Взяв участь в 6-ти засіданнях постійної комісії міської ради з питань
освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, у 3-х засіданнях постійної
комісії обласної ради з питань будівництва, комунального майна,
транспорту та розвитку інфраструктури.
4. Налагоджена співпраця з інституціями громадянського
суспільства у вирішенні наступних проблемних питань:
З метою вирішення проблемних питань на окрузі була продовжена
співпраця з такими квартальними комітетами, як: «Лівобережний»,
«Царина», «Зоряний» та «Поділля». За потреби спільно з головою та
секретарем квартального комітету проводимо збори з мешканцями щодо
будівництва мережі водопроводу, каналізацій, ремонту доріг тощо.
Окрім того, налагоджено співпрацю зі старшими по будинках. До
прикладу, проводились збори з мешканцями будинків по 2-му провулку
Матросова щодо закільцювання водопровідної мережі до вул.
Маяковського. За результатами зборів мешканці вирішили проводити
роботи за програмою співфінансування 30/70.
Також були проведені збори з мешканцями буд. 62 на вул. Я.
Гальчевського, щодо облаштування безпечних пішохідних переходів,
встановлення сучасного контейнерного майданчика для сміття,
розчищення сухих дерев та капітального ремонту покрівлі в буд.62 на вул.
Я. Гальчевського. Капітальний ремонт покрівлі, що був запланований на
2020 рік було відтерміновано у зв’язку з пандемією, однак задля
вирішення проблеми протікання було проведено поточний ремонт

покрівлі. Також було проведено розчищення сухих дерев у прибудинковій
території.
5. Інформування громадськості щодо діяльності депутата та
міської ради.
Уся діяльність висвітлюється в соціальній мережі «Facebook» в
спільноті «Я люблю Старе місто» та на особистій сторінці. Досить часто
діяльність висвітлюють місцеві ЗМІ. Також інформація щодо проведеної
роботи надається мешканцям округу під час особистих прийомів.
6. Найбільш суттєві проблеми вирішені на окрузі, в тому числі
передвиборчі обіцянки:
6.1.Облаштування спортивного комплексу (воркаут майданчик) для
вуличної гімнастики на площі Шкільній (1 етап) спільно з депутатом
міської ради Зарембою В.Б. Проєкт переміг у міському конкурсі «Бюджет
громадських ініціатив».
6.2. Асфальтування вулиць в приватному секторі за програмою
співфінансування по вул. Ю. Смирнова (від вул. Ломоносова до вул.
Серафимовича) – було влаштовано 2,237 тис. м² нового асфальтного
дорожнього покриття;
6.3. Капітальний ремонт покрівлі по вул. К. Широцького, 18 за
програмою співфінансування 30/70;
6.4. Поточний ремонт покрівлі в будинку по вул. Я. Гальчевського, 62
(надав будівельні матеріали, необхідні для ремонту покрівлі);
6.5. Перша черга реконструкції дорожнього покриття та встановлення
сучасного LED-освітлення по вул. Я. Гальчевського (проведення
підготовчих робіт та асфальтування нижнього шару дороги, викопано
траншеї під освітлення);
6.6. Продовжено час руху маршрутних таксі № 1А та 14А на 40 хвилин
до 23.40 та маршруту № 21А на 1.15 години до 22.15;

6.7. Будівництво самопливної мережі по вул. Кутузова (продовження
побудови каналізаційної мережі на території квартального комітету
«Добробут», що дозволить під'єднатись мешканцям 11-ти вулиць та
провулків, в т.ч. мешканцям вул. І.Федорова, вул. П.Дорошенка, вул.
Гетьмана Сагайдачного, вул. Молодогвардійська та інші. (Загалом
проєктом передбачено будівництво 5,9 км самопливної мережі, один
кілометр напірної мережі та три каналізаційно-насосні станції по вул.
Кутузова, по вул. І.Федорова та по вул. Молодогвардійській);
6.8. Частковий ремонт дорожнього покриття і організація водовідводу
по вул. Глінки (була надана матеріальна та фінансова допомога).
6.9.
Встановлення пісочниць з накриттям у дворах будинків
розташованих у «Європейському кварталі», по вул. Я. Гальчевського 62, 1
та 1А, 37 та 39, а також по вул. Я. Шепеля 3 та 5 (спільно з активістами
Громадської організації «Я люблю Старе місто»);
6.10. Виступив ініціатором проєкту реконструкції спортивного ядра
Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11
Вінницької міської ради» (кошти на підготовку проєктно-кошторисної
документації виділені у 2021 році);
6.11. Ремонтні роботи щодо закільцювання водопровідної мережі від
вул. 2-й провулок Матросова до вул. Маяковського за програмою
співфінансування 30/70 (була надана фінансова допомога на виготовлення
проєктно-кошторисної документації).

7. Надано спонсорську допомогу (ветерани, соціально вразливі
верстви населення, освітні, культурні заклади, тощо):
7.1 В день Святого Миколая приєднався до благодійної акції «Подаруй
дитині свято» та привітав 10-х дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей;
7.2 Під час 1-го «локдауну», спільно з співзасновниками Громадської
організації «Я люблю Старе місто» Вячеславом Зарембою та Сергієм
Стуканом, передали продуктові набори для мешканців району Старого
міста. Продукти першої необхідності отримали близько тисячі
старомістян, які найгостріше потребують допомоги – це одинокі,
малозабезпечені люди похилого віку та багатодітні сім'ї;
7.3 В березні та жовтні 2020-го року до КНП «ВМКЛ №3» було
передано засоби індивідуального захисту та спецодяг для лікарів, що
боряться з вірусом COVID-19. Також багаторазові комбінезони та
одноразові халати отримали лікарі Амбулаторії №6 (вул. Д. Нечая, 77А),
№5 (вул. Я. Шепеля, 23) та №4 (1 пров. Український).

8. Організація або сприяння в організації проведення масових
заходів.
8.1 1 вересня 2020-го року на території району «П’ятихатки», що в
районі старого міста Вінниці, було проведено тематичне свято до Дня
знань, яке об’єднало величезну кількість дітей і батьків. Діти мали
можливість поспілкуватись з однолітками та зіграти в пізнавальні ігри з
аніматорами, а батьки змогли обговорити зі мною питання, що стосуються
проблем та розвитку мікрорайону, в невимушеній атмосфері;
8.2 До Дня Святого Миколая було організовано та проведено конкурс
дитячих творів «За що я люблю Старе місто?».
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