
Виборчий округ №25 

Звіт відбувався 01 березня 2018 року в приміщенні комунального 

підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» за адресою: 

Купріна, 61. 

 

Голова комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, 

гуманітарних питань та розвитку громадського суспільства, свободи слова та 

інформації. Член комісії Хмельницької міської ради з питань поновлення 

прав реабілітованих. Член комісії при управлінні культури щодо закупівлі 

літературних видань авторів-Хмельничан бібліотеками міста. Заступник 

голови комісії щодо лікування мешканців міста в комунальних закладах 

охорони здоров’я. 

За звітний період проведено більш, ніж 100 особистих прийомів 

громадян. 

Отримала 90 індивідуальних та колективних заяв: 

 питання надання грошової допомоги – 45,  

 асфальтування прибудинкової території, доріг та тротуарів – 2, 

 лікування хворих дороговартісними препаратами – 10,  

 перекриття дахів – 2,  

 встановлення та відновлення вуличного освітлення – 1,  

 питання переселенців з тимчасово окупованих територій – 3,  

 покращення роботи управляючих муніципальних компаній – 4,  

 допомога бійцям із зони АТО. 

За заявами громадян було скеровано 50 депутатських звернень, за 

результатами розгляду яких 40 було вирішено позитивно. 

Проведено асфальтування прибудинкових територій біля будинків по 

провулках Іподромному, Козацькому,  І.Франка та по вулицях Козацькій, 

Сіцінського, Гастелло. 

На 2018 рік заплановано поточний ремонт прибудинкових територій 

будинку 54 по вулиці Козацькій та № 2 по вулиці Толбухіна. 

Проведено капітальний ремонт покрівлі будинку № 3 по вулиці 

Сіцінського та укріплення будинку № 33 по вулиці І.Франка. 

Проведено часткове асфальтування тротуару по вулиці Козацькій (0,58 

тис. кв.м). 

Розроблена проектно-кошторисна документація та проведено 

будівництво водовідведення до будинків по вулицях Пересипкіна – 

Суворова. 

Проведено експертне обстеження та диспетчеризація ліфтів будинків 

№ 2, 18 по провулку Іподромному. 

Подане депутатське звернення щодо відновлення водопостачання до 

будинків по провулку Болотному та виконані роботи по цьому питанню. 

В тісній співпраці із депутатом ВР України (Фракція «Самопоміч»), 

заступником голови комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Іриною 

Сисоєнко, працюю щодо питань:  



 державного медикаментозного забезпечення хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання,  

 хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих з 

трансплантованими органами,  

 державного забезпечення населення вакцинами та екстреної 

медикаментозної допомоги конкретним хворим з важкою 

патологією (правець),  

 питань щодо раціонального та кадровозберігаючого 

реформування в галузі охорони здоров’я в місті. 

Актуальними для моєї роботи залишається асфальтування 

прибудинкових територій та тротуарів на вулицях округу, розроблення 

проектно-кошторисної документації та проведення будівництва 

водовідведення до будинків по вулиці О.Кошового, періодична очистка 

зливної каналізації на території округу, ремонт фасадів багатоповерхових 

будинків № 2, 18 по провулку Іподромному, відновлення дитячого 

майданчика біля будинків 18/1, 18/2 по вулиці Сіцінського та інших питань, 

які виникають в мешканців округу та мешканців міста, які звертаються на 

особистий прийом та телефонують. 

В міській раді планую працювати в депутатській комісії по охороні 

здоров’я. 

У моїй передвиборчій програмі – пропозиції стосовно вдосконалення 

охорони здоров’я в місті, частково виконані чи перебувають на стадії 

виконання: 

 Забезпечення надання безкоштовної невідкладної допомоги, 

пологів, імунізації, лікування інфекційних хвороб; 

 Створення спостережних громадських рад при лікувально-

профілактичних закладах по контролю за використанням коштів, 

якістю медичної допомоги, захисту прав пацієнта; 

 Достойна оплата роботи медичних працівників; 

 Реабілітація ветеранів війни, АТО, в тому числі і психологічна; 

 Контроль за якістю води та харчових продуктів. 

 


