ЗВІТ
ДЕПУТАТА ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
МАТЮШЕНКО КРИСТИНИ АНАТОЛІЇВНИ
ЗА РОБОТУ У 2016 РОЦІ
Протягом 2016 року моя діяльність як депутата районної ради, а також голови
Громадської Організації «Нове Таїрове», яку я очолюю, відбувалась в тісній співпраці з
мешканцями житлового масиву «Радужний», який я представляю в Овідіопольській районній
раді.
Мій звіт перед виборцями мого округу відбувся 31 березня 2017 року в житловому
масиві «Радужний» Овідіопольского району разом із звітами депутатів Таїровської селищної
ради Ольгою Бородай та Сергієм Марущаком. Про проведення звіту мешканці були завчасно
проінформовані, і всі зацікавлені громадяни мали змогу ознайомитися з моєю роботою та
роботою Овідіопольської районної ради. Більше двадцяти жителів «Радужного», які
прийшли на звіт, активно задавали питання щодо актуальних проблем житлового масиву та
можливих шляхів їх вирішення, і отримували вичерпну інформацію з кожного питання.
Також мешканці на звіті висловили свої пропозиції та два накази, які я буду втілювати
у 2017 році. Перший наказ – надіслати депутатське звернення ТОВ «ЖКС» щодо
прибирання території навколо плит біля 1 будинку. Другий – надіслати депутатське
звернення адміністрації універсаму «ГУСТО» щодо складення графіку розвантаження
вантажівок постачальників та неухильного його дотримання з метою недопущення
автомобільних заторів на дорозі, що веде до виїзду з житлового масиву.
Інформація та фотографії про проведення звіту розміщені на офіційному сайті
Громадської Організації «Нове Таїрове» та офіційних сторінках організації. А найближчим
часом там же будуть опубліковані й самі депутатські звіти, що дозволить ознайомитися з
ними якомога більшій кількості мешканців.
Робота в Овідіопольській районній раді
У 2016 році відбулось 8 пленарних засідань сесій Овідіопольської районної ради, з
яких я взяла участь у 7 з них (1 пленарне засідання я не мала змоги відвідати через хворобу).
Також я вхожу до складу постійної комісії з питань законності, правопорядку, прав
громадян, депутатської діяльності, етики та гласності та є її секретарем. Протягом звітного
року відбулось 8 засідань комісії, з яких я змогла взяти участь у шести з них (два засідання
не змогла відвідати за станом здоров’я).
На засіданнях комісії у звітному періоді було розглянуто 43 питання: організаційні,
проекти рішень районної ради та звернення громадян, в тому числі питання, передбачені
планом роботи постійної комісії та районної ради на 2016 рік. Серед них проекти рішень

щодо затвердження, внесення змін чи припинення дії районних програм, контроль за
виконанням яких покладено на комісію, а також хід виконання рішень районної ради.
На контролі постійної комісії знаходиться виконання наступних рішень районної
ради:
- від 17 грудня 2013 року «Про затвердження районної цільової соціальної програми
розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Овідіопольського району на
2014-2017 роки»;
- від 25 січня 2014 року № 523-VІ «Про затвердження програми правової освіти
населення Овідіопольського району на 2014-2018 роки»;
- від 29 липня 2016 року № 116-VІІ «Про затвердження Програми протидії
злочинності та посилення громадської безпеки на території Овідіопольського району на
2016-2020 роки»;
- від 29 січня 2016 року № 36-VІІ «Про звіти депутатів районної ради сьомого
скликання».
Хочу зазначити, що як депутат, я підтримувала всі позитивні для мешканців ж/м
«Радужного» рішення.
Також з метою забезпечення громадського порядку та спокою в житловому масиві, я
підготувала депутатський запит до керівника обласної поліції щодо перепідпорядкування
«Радужного» з Овідіопольського відділу до Київського відділу поліції в місті Одеса. Цей
запит був одноголосно підтриманий іншими депутатами. Але зміна керівництва обласної та
овідіпольської районної поліції відстрочила вирішення цієї проблеми на невизначений строк.
Втім, я слідкую за цим процесом і намагатимусь довести цю справу до кінця.
Робота у виборчому окрузі
Моя робота була зосереджена на вирішення проблем житлового масиву «Радужний».
Так, протягом звітного періоду значне суспільне напруження серед моїх виборців
викликало підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. На жаль, жодні листи не
дозволяли отримати якусь конкретну інформацію щодо економічної обґрунтованості
зазначеного підвищення тарифів, оскільки всі розпорядники інформації посилались на те, що
це «комерційна таємниця» обслуговуючих компаній. Для вирішення цього питання мною
разом з депутатами Таїровської селищної ради, які є членами Громадської Організації «Нове
Таїрове», Ольгою Бородай та Сергієм Марущаком, проводилися численні зустрічі з
мешканцями, на яких інформувалось про можливість створення ОСББ та його переваги в
сфері прозорості формування тарифів та управління своїм будинком. А підготовлені
матеріали з цього питання були розміщені як на сайті організації (www.novetairove.org), так і
на шпальтах і сайті впливової газети «Вечірня Одеса».
Серйозне занепокоєння у мешканців викликала відсутність світлофора на проспекті
Небесної Сотні перед пішохідним переходом, який веде до ж/м «Радужний». Адже через це
на ньому неодноразово відбувались ДТП, в яких, серед іншого, серйозно травмувалися
пішоходи. Особливого загострення ця проблема отримала перед початком навчального року,
коли в один день були збиті дві молоді жінки, одна з яких від отриманих травм померла в
лікарні. Я, як депутат Овідіопольської районної ради та голова Громадської Організації

«Нове Таїрове», разом з моїми колегами-депутатами Таїровської селищної ради
неодноразово звертались в усі можливі інстанції для вирішення цієї проблеми та
встановлення світлофора на цій ділянці. А коли це не допомогло разом з приблизно сотнею
мешканців вийшла на акцію протесту, про яку розповіли близько 50 ЗМІ регіону (серед них –
3 телеканали). Після цього в якості представника «Радужного» приймала участь у
різноманітних нарадах з відповідальними міськими структурами, які завершились перемогою
мешканців «Радужного» - в березні 2017 року завдяки всім вжитим заходам і підтримки
Таїровського селищного голови Хасана Хасаєва довгоочікувані світлофори було
встановлено, і найближчим часом вони почнуть регулювати дорожній рух.
Занепокоєння мешканців викликає й стан зелених насаджень на вулиці Одеській, що
веде від старого в’їзду до масиву до кінцевої зупинки громадського транспорту. Для підрізки
сухих гілок, які можуть впасти на голови мешканців та їхні автомобілі, я зверталася до КП
«Одесаміськзелентрест» та Одеського міського голови. Однак отримала відповідь, що ця
вулиця відноситься до Овідіопольського району, а не до міста Одеси, а тому ці роботи
можуть бути проведені лише за умови відповідної оплати. Планую зайнятися вирішенням
цієї проблеми у 2017 році.
Викликало соціальне напруження в житловому масиві і питання неналежного стану
благоустрою території (особливо щодо проблем вигулу домашніх тварин). Для вирішення
цієї проблеми Громадська Організація «Нове Таїрове» за власний рахунок придбала та
встановила шість скриньок для відходів життєдіяльності домашніх тварин. І хоча це не
вирішило остаточно проблему, однак суттєво знизило рівень напруження.
Також до мене, як депутата Овідіопольської районної ради, постійно звертались
мешканці ж/м «Радужний» з проблемами нарахувань плати за опалення. Не зважаючи на те,
що в квартирах громадян були встановлені теплолічильники, обслуговуючі організації
нараховували їм плату не за їхніми показниками, а за площею квартири або ж і за
показниками теплолічильника, і за квадратурою одночасно. На жаль, оперативно вирішити
цю проблему не вдалось, однак наразі відправлені відповідні листи до профільних інстанцій
з проханням розібратись в ситуації та вжити заходів щодо захисту прав споживачів. На
сьогоднішній день очікую відповіді на ці звернення.
Окрім цього в звітний період підіймала питання нераціонального розташування
сміттєвих контейнерів та приймала активну участь у розробці та впровадженню їх більш
раціональному розташуванню.
У 2016 році Таїровська селищна рада на 12 сесії прийняла у комунальну власність 2
приміщення на території ж/м «Радужний» під державну поліклініку (в будинку № 15/1) та
опорний пункт поліції (в будинку №5), а також міні футбольну площадку. Для початку їх
експлуатації забудовник мав передати селищній раді акти прийому-передачі об’єктів
соціальної інфраструктури. Втім, наскільки мені відомо, ці акти так і не були передані. Тому
в 2017 році я займусь вирішенням цього питання та сприятиму остаточному належному
документальному оформленню цієї операції.
З метою підтримки творчої молоді ж/м «Радужний» та заохочення до творчої
діяльності депутати від «Нового Таїрово» організували та провели конкурс дитячих
малюнків «Радужна осінь». В конкурсі взяли участь вісім дітей, віком від чотирьох до
тринадцяти років. Усі учасники отримали грамоти, приємні подарунки та гарний настрій від
церемонії нагородження та святкування.

Також для дітей «Радужного» депутати Громадської Організації «Нове Таїрове» за
підтримки Таїровського селищного голови Хасана Хасаєва організували новорічне свято в
Будинку культури Таїровської селищної ради. Участь у святкуванні взяли близько 40
дітлахів та їхніх батьків.
Окрім зазначеного вище, допомагала мешканцям «Радужного» в належному
оформленні листів з усіх питань, що їх турбують, а також сприяла виділенню матеріальної
допомоги громадянам, які опинились у скрутних життєвих обставинах.
Загалом з мешканцями тримається постійний контакт, а для їхнього інформування про
мою депутатську діяльність та новини «Радужного» функціонує сайт Громадської
Організації «Нове Таїрове» www.novetairove.org, на якому публікується актуальна для
мешканців інформація, а також створені сторінки в соціальних мережах, якими мешканці
активно користуються.
Також моя діяльність як депутата та діяльність моєї громадської організації
висвітлювалась Одеською обласною державною телекомпанією (ефір від 06.06.2016 р.).
Продовжується робота з проблемами на які скаржаться мешканці. Це, в першу чергу
необґрунтованість, на думку громадян, тарифів на житлово-комунальні послуги та
неналежна якість послуг інтернет-провайдера, який, фактично, займає монопольне
становище в ж/м «Радужний». Сподіваюсь, що в 2017 році ці проблеми, як і багато інших,
будуть остаточно вирішені.
Принагідно хочу зазначити, що громадяни можуть в будь-який час звертатися до мене
з усіх важливих проблем за телефоном – (048) 789-02-99, за допомогою електронної пошти –
novetairove@gmail.com, або завітавши в мою приймальню, що знаходиться в буд.№8 в ж/м
«Радужний» і працює з 10 до 18 години.

