Звіт депутата
Хмельницької міської
ради
Золотухіна С.Є.
за 2017 рік
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Про депутата
• Обраний на виборах 25 жовтня 2015 року від
Хмельницької міської організації політичної партії
"Об’єднання "Самопоміч" як перший кандидат
• Член політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”,
голова Хмельницької міської організації
• Закріплений
за
територіально-виборчими
округами №28 та №27

У Хмельницькій міській раді
7 скликання:
• Член фракції "Об’єднання "Самопоміч"
• Член комісії з питань роботи житловокомунального господарства, приватизації та
використання майна територіальної громади
міста
• Член адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Хмельницької міської ради
• Член комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків

Закріплений за територіальними виборчими
округами №28 (самостійно) та №27 (спільно з
Вавринюком Ю.С.)
Прийом громадян
за територіально виборчим округом №28
• Будинок профспілок (вул.Соборна,57, цоколь офіс №2 (вхід з арки)
• 4 п’ятниця щомісяця з 16.00 до 18.00 години.

Прийом громадян
за територіально виборчим округом №27
• Хмельницька міська рада (вул.Гагаріна,3) (кабінет 117)
• 1 п’ятниця щомісяця з 16.00 до 18.00 години.

Помічники-консультанти
1. РУТКОВСЬКА Олена Юріївна,
тел.096-266-38-06,
2. КОВАЛЬ Альона Антонівна,
тел.067-421-15-09
3. ШВЕД Віталій Борисович,
тел.067-307-65-15

Відповідно до вимог Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад» (п.2 ст.16) звіт депутата
місцевої ради повинен містити:
1. відомості про діяльність депутата у раді та в її органах,
до яких його обрано,
2. відомості про прийняті радою та її органами рішення,
про хід їх виконання, про особисту участь в
обговоренні, прийнятті та в організації виконання
рішень ради, її органів
3. відомості про роботу депутата у виборчому окрузі, а
також про
виконання доручень виборців свого
виборчого округу

ЧАСТИНА 1. ЗВІТ ПО РОБОТІ В РАДІ
Кількість сесій (пленарних засідань) у 2017
році – 9. Мною було прийнято участь у всіх
засіданнях сесій, на яких на яких було
розглянуто та прийнято більше 600 рішень,
які вплинули на життя жителів усього міста
Кількість засідань постійних комісій - 38.
Мною прийнято участь у роботі 32 (85%)

Найважливіше з сесій 2018 року
11 сесія (25 січня 2017 року)
1. Затверджено «Програму забезпечення антитерористичного та
протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць
масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної
інфраструктури м.Хмельницького на 2017 – 2018 роки
2.
Затверджено
Комплексну
програму
«Піклування»
в
м.Хмельницькому на 2017 – 2021 роки
3. Прийнято рішення;
- про надання дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС додаткової пільги в розмірі 50% на оплату
житлово -комунальних послуг (разом 100%) з січня по грудень 2017
року

Сесія 11 (продовження)
- про надання членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції додаткової пільги в розмірі
50% на оплату житлово – комунальних послуг з січня по
грудень 2017 року
- про надання сім'ям загиблих учасників бойових дій в
Афганістані та інших локальних війнах додаткової пільги
в розмірі 50% на оплату житлово - комунальних послуг з
січня по грудень 2017 року

Програма «Піклування»
Забгіючи наперед – в кінці року рішенням дев’ятнадцятої сесії №34
від 27.12.2017 затверджено Порядок забезпечення
малозабезпечених, малозахищених жителів міста та осіб, які
перебувають в складних життєвих ситуаціях, гарячими обідами,
продовольчими пайками та індивідуальними засобами особистої
гігієни. Відповідно до Порядку:
- послуга забезпечення гарячими обідами одному громадянину
надається до 3-х місяців на рік,
- продовольчий пайок одній особі надається 1 раз на рік,
- індивідуальні засоби особистої гігієни надаються із розрахунку на
одну особу одна упаковка гігієнічного засобу на місяць.

12 сесія (позачергова) (15.03.17)
На сесію виносилось одне питання - «Про звернення до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо мирного
врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні». Основні
вимоги прийнятого звернення:
- негайно
закрити
усі
кримінальні провадження та припинити
переслідування учасників блокади ОРДЛО,
- відправити у відставку заступника голови Національної поліції України
В.Амброськіна, Міністра внутрішніх справ А.Авакова,
- припинити будь –які стосунки з ОРДЛО, як злочинним терористичним
угрупуванням, ухваливши закон «Про тимчасову окуповану територію
України»
- заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні
- визнати АТО – війною, яка ведеться проти України країною –агресором –
Російською Федерацією

13 сесія (22.03.17)
- Затверджено Програму економічного та соціального розвитку міста
Хмельницького на 2017 рік
- Створено комунальну установу Хмельницької міської ради "Агенція
розвитку міста" та затверджено Програму фінансової підтримки
комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку
міста" на 2017-2018 роки
- Затверджено Програму розвитку підприємництва м.Хмельницького на
2017-2018 роки
- Затверджено Положення про герб міста Хмельницького, Положення
про прапор міста Хмельницького, Положення про прапор
Хмельницького міського голови

13 сесія (продовження)
• затверджено
Програму
підвищення
рівня
безпеки
пасажирських перевезень на території міста Хмельницького на
2017 рік
• внесено зміни до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік
(виділено кошти на місцеву ініціативу по будівництву каналізації
по Шестакова)
• затверджено
Положення
про
персональну
стипендію
Хмельницької міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей
міста Хмельницького

14 сесія (позачергова) (05.04.17)
• виносилось одне питання - «Про звернення до Президента
України, Голови Верховної Ради України , Прем’єр – міністра
України , голови національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо
відміни абонентської плати за підключення до системи
газопостачання та націоналізації стратегічних підприємств»

15 сесія (31.05.17) 102 питання
• внесено зміни до бюджету міста Хмельницького в частині збільшення
видатків спеціального фонду міського бюджету на реконструкцію
самопливного каналізаційного колектора по вул.Парковій, 64
• затверджено Стратегію розвитку міста Хмельницького до 2025 року та
Плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017 2020 роки
• затверджено Порядок забезпечення 50% оплати навчання у вищих
навчальних закладах м.Хмельницького для учасників АТО, які
перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги та зареєстровані в місті
Хмельницькому

15 сесія (продовження)
• Прийнято рішення рро надання пільги в розмірі 50% на оплату
житлово-комунальних послуг інвалідам 1 групи по зору та сім'ям,
в складі яких двоє і більше інвалідів 1 групи
• Про перейменування Хмельницької житлово-експлуатаційної
контори No1 в комунальне підприємство "Управляюча
муніципальна компанія "Центральна" Хмельницької міської ради
та затвердження нової редакції статуту комунального
підприємства "Управляюча муніципальна компанія "Центральна"
Хмельницької міської ради

16 сесія (12.07.17) 67 питань
• затверджено Програму співфінансування робіт з капітального
ремонту багатоквартирних житлових будинків м.Хмельницького
на 2017-2022 роки
• засновано Почесну відзнаку міського голови "Воля та мужність"
та затверджено Положення про неї
• затверджено Положення про порядок використання символіки
міста Хмельницького
• створено робочу групу з вивчення питання щодо створення
органів самоорганізації населення

17 сесія (20.09.17) (81 питання)
• Прийнято рішення про рекомендації щодо встановлення камер
відеоспостереження в об'єктах торгівлі м. Хмельницького, які
здійснюють реалізацію алкогольних напоїв
• затверджено Порядок та умови надання соціально-педагогічної
послуги "Університет третього віку"
• затверджено Положення про порядок визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам в місті Хмельницькому
• затверджено Порядок виплат грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення учасникам бойових дій, які брали
безпосередню участь у антитерористичній операції та потребують
поліпшення житлових умов та затвердження складу комісії

18 сесія (25.10.17) (64 питання)
• затверджено Програму забезпечення діяльності Хмельницького
міського комунального підприємства "Муніципальна дружина" на
2017-2018 роки

19 сесія (27.12.17) 73 питання
• прийнято бюджет міста Хмельницького на 2018 рік
• затверджено Програму підтримки книговидання місцевих авторів та
популяризації української книги у м.Хмельницькому на 2018-2020 роки
«Читай українською»
• затверджено Порядок забезпечення малозабезпечених, малозахищених
жителів міста та осіб, які перебувають в складних життєвих ситуаціях,
гарячими обідами, продовольчими пайками та індивідуальними засобами
особистої гігієни
• затверджено Програму сприяння впровадження відновлювальних джерел
енергії власникам приватних житлових будинків м.Хмельницького на 2018 2029 роки та Порядку відшкодування частини витрат на виконання заходів
Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії
власниками приватних житлових будинків м.Хмельницького на 2018-2029
роки

19 сесія (продовження)
• затверджено Програму часткового відшкодування відсоткових
ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним
особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та
житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення
енергоефективності на 2018 -2021 роки та Порядок
відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що
надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним
кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на
2018-2021 роки

Загальні фінансові показники роботи
Хмельницької міської ради у 2017 році:

Зведені доходи –
2 783,2 млн.грн.
Видатки та кредитування –
2 802,0 млн.грн.

Реалізовано у 2017 році для всього міста:
- реконструйовано приміщення аптеки під адміністративне
приміщення управління ЦНАПу (центру надання адміністративних
послуг Хмельницької міської ради) по вул. Кам’янецькій, 38 в
м.Хмельницькому – 2,2 млн. грн.; (ТВО №28)
- споруджено пам’ятник героям Небесної сотні на розі вул.Соборної
та Героїв Майдану – 3,7 млн. грн.; (ТВО №27)
- продовжено будівництва 2-ї черги водогону від с. Чернелівка
Красилівського району до м. Хмельницький – 25,1 млн. грн.;
- реконструйовано самопливний каналізаційний колектор по вул.
Парковій,64 – 1,8 млн. грн. (ТВО №28)

*для всього міста (продовження)
- придбано техніки, обладнання, основних засобів для
комунальних підприємств на 72,8 млн. грн., в тому числі
придбано: 7 тролейбусів для комунального підприємства
«Електротранс»; 9 одиниць техніки для комунального
підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг,
зокрема: вакумно-підмітальну машину, автогрейдер; 2 сміттєвози
для комунального підприємства «Спецкомунтранс;
- придбано медичного обладнання для закладів охорони здоров’я
на 3,3 млн. грн., зокрема: флюорограф для поліклініки №3,
котушку для МРТ у міську лікарню, комп’ютерне обладнання,
стоматологічне обладнання, електрокардіографи, мікроскопи та
інше;

Частина 2. Звіт по роботі на округу
У 2017 році мною проведено 15 прийомів виборців округу №28.
Найактуальнішими були звернення громадян у сфері ЖКГ, у сфері
соціального захисту та у сфері охорони громадського порядку:
• ремонт будинків та квартир, стан благоустрою території, тарифи на
комунальні послуги, заміна старих мереж, установка лічильників;
• соціальна допомога незахищеним верствам населення – виділення
коштів на лікування чи на інші соціально-побутові потреби, субсидії;
• порушення спокою – основна скарга жителів центру міста: шумні
випадкові перехожі у дворах багатоповерхівок та активний проїзд
чужих транспортних засобів ( в т.ч. таксі) по прибудинковій території

Найбільший проект у сфері ЖКГ у 2017
році на округу №28
Реалізовано місцеву ініціативу (що була проведена мешканцями
21.07.16 р.) та частково побудовано каналізаційну мережу на
вул.Шестакова та прилеглих провулках
Загальна протяжність мережі – 980 м, у 2017 р.побудовано біля
70%
Виготовлено проектно-кошторисну документацію повністю за
кошти міського бюджету
Загальна вартість будівництва - 2164,7 тис. грн. З бюджету
профінансовано 1384,4 тис. грн. (65%)

Як ми планували роботи по округу на 2017 рік?
У листопаді 2016 року мною були подані в
управління ЖКГ пропозиції до титульних списків

Додаткові пропозиції до
титульних списків на 2017 рік
Всі пропозиції по округу, що
подаються
депутатом,
складаються з матеріалів,
що:
1. накопичені із звернень
виборців,
2. отримані від ЖЕКу
3.
самостійно
виявлені
командою депутата при
періодичному
обході
території округу.

В
подальшому
на
протязі 2017 року у разі
надходження звернень
громадян подавались
поточні пропозиції до
коригування титульних
списків
Як це працює на
практиці?
Етап 1. Надходить
звернення від громадян
(наприклад, про
встановлення дитячого
майданчика)

Етап 2. Огляд на місці порушеного
питання (на фото – двір за будинку по
вул.Соборна, 15 )

Етап 4. Подання депутатського звернення

Етап 4. Розгляд депутатського звернення
адресатом та надання відповіді

Етап 5. Затвердження титульних
списків на наступний рік

• По зверненню,
отриманому влітку 2017
року, щодо встановлення
дитячого майданчика по
вул.Соборній,15 виділено
кошти з бюджету на 2018
рік та включено даний
об’єкт до титульних списків
виконання робіт на 2018
рік

Виконано у 2017 році ремонт
прибудинкових територій
Округ №28 (поточний ремонт)
Вул. Подільська, 22/2 на суму 93,3 тис.грн.
Вул.Подільска, 25 на суму 66,9 тис.грн.
Вул.Прибузька,2 на суму 167,2 тис.грн
Округ №27 (капітальний ремонт)
Вул. Ланова, 12,10 на суму 586,6 тис.грн.
Вул.Соборна,43 на суму 395,2 тис.грн.
Вул. Кам’янецька,43,45 на суму 1323,2 тис.грн.

По житловому фонду у 2017 році виконано:
• Капітальний ремонт покрівлі:
Вул. Соборна, 17 на суму 377,6 тис.грн.
Вул. Проскурівська, 85/1 на суму 403,1 тис.грн
• Капітальний ремонт парапетів та відливів:
Вул. Вайсера, 4/2 на суму 27,7 тис.грн.
• Заміна вікон на сходових клітках:
Вул. Вайсера, 15 на суму 44,1 тис.грн.

===роботи по житловому фонду
(продовження)
•Капітальний ремонт щитової:
Вул.Соборна,56 на суму 11,9 тис.грн.
Вул.Проскурівського Підпілля, 46 на суму 12,9
тис.грн.
•Укріплення будинку:
Вул.Героїв Майдану,24 на суму 98,9 тис.грн.

===роботи по житловому фонду
(продовження)
•Нанесено мурали на стіни будинків:
- Вул.Гагаріна, 20 на суму 116,5 тис.грн.(козакбандурист «декомунізував» символи серпа й
молота і напис «Слава труду»)
- Вул.Героїв Майдану, 24 на суму 130,1 тис.грн.
(Одну із його стін утеплили, прикрасив її
малюнок «Осінній джаз»)

Мурал на Гагаріна

Мурал на Героїв Майдану

Роботи по житловому фонду
Ліфтове господарство
• Проведено ремонт систем диспетчеризації ліфтів:
Вул.Кам’янецьа, 38 на суму 14,5 тис.грн.
Вул.Подільська, 9/1 на суму 14,5 тис.грн.
Вул.Прибузька,2, на суму 12,8 тис.грн.
• Здійснено експертне обстеження ліфтів:
Вул.Соборна, 33 на суму 2,5 тис.грн.
Вул.Соборна, 58 на суму 5,1 тис.грн.

Велосипедні доріжки
•У
2017
році
виконано
інженерно-геодезичні
вишукувальні
роботи
по
вул.Прибузькій
(від
вул.Кам’янецької до вул.Старокостянтинівське шосе)
для улаштування велосипедних доріжок на суму 13,2
тис.грн.
• На 2018 рік заплановано виготовлення проектнокошторисної документації на улаштування даних
велосипедних доріжлк на суму 39,1 тис.грн

Поточний ремонт вулично-дорожньої
мережі міста -2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вул.Вайсера на суму 35,6 тис.грн
Вул.Героїв Майдану на суму 145 тис.грн.
Вул. Кам’янецька на суму 44,3 тис.грн.
Вул.Подільська на суму 1284,8 тис.грн.
Вул.Прибузька на суму185 тис.грн.
Вул.Проскурівського Підпілля на суму 119,5 тис.грн.
Вул.Свободи на суму 111,7 тис.грн.
Вул.Шестакова на суму 45,8 тис.грн.
Вул Володимирська на суму 82,5 тис.грн.
Вул.Європейська на суму 191,7 тис.грн.

Ремонт пішохідних доріжок

•Вул. Проскурівського Підпілля,
101 на суму 47,9 тис.грн.
•Вул. Соборна, 43 на суму 62,1
тис.грн. (мощення тротуарною
плиткою)

Частина 3. Плани на 2018 рік по ТВО №28
та №27
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (суцільне
улаштування покриття з асфальтобетонної суміші
асфальтоуладальником):

вул. Кам'янецької
вул. Подільської
вул. Проскурівського підпілля
вул. Свободи
вул. Соборної
Орієнтовна вартість робіт 10 625 тис.грн.

Поточний ремонт вулично-дорожньої
мережі у 2018 р.
• вул. Героїв Майдану
• вул. Кам'янецької
• вул. Подільської
• вул. Прибузької
• вул. Проскурівського підпілля
Орієнтовна вартість робіт 1318,2 тис.грн.

Улаштування дитячих майданчиків - 2018

•вул. Володимирська, 78
•вул. Камянецька, 38
•вул. Прибузька, 2
•вул. Соборна, 15

Капітальний ремонт прибудинкових
територій - 2018

•вул. Грушевського, 74 (округ 28)
•вул. Подільська, 63 (округ 28)
•вул.Володимирська, 105 (округ 27)
Орієнтовна вартість робіт 2,0 млн. грн.
Поточний ремонт прибудинкової території
вул. Соборна,17 76,8 тис.грн.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення - 2018 р.
•вул. Кам’янецької (від вул. Подільської до
вул. Прибузької)
•на майдані перед ХУУП (вул. Г. Майдану,8)
•вул. Соборної (від вул. Володимирської до
вул. П.Підпілля)
•прибудинкової території по вул.
Камянецькій,48

Омолодження дерев на вулицях
міста - 2018

•Вул. Староміська
•Вул. Подільська
•Вул. Героїв Майдану

Всього орієнтовно 285 дерев

Школа №1
• У 2017 році було отримано усні звернення від батьків
учнів 1-ї школи з проханням знайти додаткові
приміщення для школи з метою розвантаження
навчання у 2-гу та 3-тю зміни. Таких приміщень, що
знаходились би територіально близько від школи, нема.
Зараз мною проводиться робота щодо пошуку
можливостей для фінансування за рахунок бюджетних
коштів ремонту окремо стоячої будівлі у дворі школи
(для повноцінного використання під спортзал) та
ремонту шкільного стадіону.

