Звіт депутата міської ради VII скликання Хотлубея Ю.Ю.
Звіт депутата складається згідно з рішенням Маріупольської міської ради від 08.04.2016 №7 / 6-213 «Про затвердження Положення, про звітування
Маріупольського міського голови, Депутатських комісій та депутатів Маріупольської міської ради»
1 пункт
Таблиця діяльності:
1. Присутність
на сесіях
12

2.Виступи на
сесіях
0

3.Участь у
комісіях
12

4.Виступи у ЗМІ
6

5. Депутатські
прийоми
18

6. Участь в
заходах міста
16

7. Кількість
депутатських
звернень
15

8. Подані
проекти
рішень
0

9. Індивідуальна
допомога жителям
35/40

2 пункт
Виконання передвиборної програми депутата міської ради:
За останній рік я 12 раз брав участь в роботі сесії міської ради, також 12 разів брав участь в роботі постійних депутатських комісій, де
вносив ініціативи з підтримки спортивних заходів міста та фінансування міської жіночої футбольної команди «Маріупольчанка», які знайшли
підтримку.
За 12 місяців я провів 18 особистих депутатських прийомів. Зустрічі проходили в приміщенні громадських приймалень, розташованих за
адресою пр. Будівельників, 84 та за адресою бульв. Хмельницького, 24.
Не залишилися без уваги культурно-масові та благодійні заходи. До святкування Дня Перемоги в Центральному районі міста була
організована солдатська польова кухня з концертною програмою.
За звітний період я також 6 разів виступав в ЗМІ і відвідав понад 16 заходів міського та всеукраїнського значення.
3 пункт
Рішення проблем жителів:
У сукупності мені надійшло 40 прохань про допомогу різної категорії складності. В рамках вирішення проблемних питань мною було
підготовлено 15 депутатських звернень. На сьогоднішній день 35 прохань виконані і зняті з контролю, що становить 87,5% ефективності.
Знаходяться в роботі і мають більш тривалий термін реалізації 3 заявки. Видається неможливим вирішити 2 звернення громадян, пов'язаних з
наданням матеріальної допомоги та наданням житлової площі.
Так, була оформлена річна підписка на газету кільком малозабезпеченим пенсіонерам. Взяті на контроль питання надання матеріальної
допомоги для проведення операцій по установці стенів на судини серця Б. Г. Дрожанову і О. І. Тарабуштовій і розподілу оплати за спожитий газ
серед мешканців, що фактично проживають у квартирах.
Варто відзначити і надання допомоги голові ОСББ «Будівельників 119» в отриманні документів від житлово-комунального підприємства,
необхідних для подальшої діяльності.
Певні питання вимагали від мене пошуку додаткових коштів. Так, із залученням коштів спонсорів, людям, які перебувають у складних
життєвих обставинах, були придбані продуктові набори до Великодня і Дня літньої людини.

