
Звіт 

Депутата Сумської міської ради 

Кальченка Ігоря Володимировича 

 

обраного на місцевих виборах 2020 року від Сумської Обласної 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», 

за 2021 рік 

 

Контактні дані: 

Місце роботи, посада: Сумська обласна державна адміністрація, керівник 

апарату Сумської обласної державної адміністрації. 

Посада у Фракції: член фракції. 

Адреса громадської приймальні: м.Суми, пл.Незалежності,2, каб.4 

Приймальні дні: остання середа місяця з 17:15 год. до 18:15 год. 

Контактний телефон: +38 095 701 64 47 

Зустрічі із громадянами: 

За звітний період на особистих прийомах мною було прийнято 45 громадян 

та проведено 13 зустрічей з мешканцями виборчого округу. 

 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Місце та час зустрічі 

 

 

Тематика зустрічі 

Приблизна 

кількість 

присутніх на 

зустрічі 

громадян 

1 м.Суми 

вул.Харківська, 

1,5,7,16/1,18/1 

 

27.01.2021 р 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території. 

15 

2 

м.Суми, вул.Прокоф’єва, 

14 

 

03.02.2021 р. 

Встановлення лежачого 

поліцейського біля дому по 

вулиці Прокоф’єва, 14/3 для 

обмеження швидкості руху 

автомобілів. 

Ремонт пішохідної доріжки 

від дому №14/3 по 

вул.Прокоф’єва в напрямку 

набережної до ТЦ 

«Мануфактура». 

10 

3  

м. Суми 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) №6 «Метелик» 

 

11.03.2021 р. 

Зустріч з батьками та 

адміністрацією закладу щодо 

вирішення проблеми 

протікання даху будівлі 

закладу та капітального 

ремонту харчоблоку. 

10 



 

4 м.Суми 

вул.Лебединська, 

10-12 

 

13.04.2021 р. 

 

Встановлення дитячого 

майданчику. 

20 

5 м.Суми 

вул.Г.Кондратьєва, 76 

КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №2 імені 

Д.Косаренка 

 

14.05.2021 

 

Покращення матеріально-

технічної бази школи. 

30 

6 м.Суми 

вул.ГерасимаКондратьєва, 

165А та 165 Б 

 

22.06.2021 р. 

 

Обговорення проблем будинку 

серед яких тариф нарахування 

електроенергії цим будинкам. 
10 

7 м.Суми 

вул.Харківська, Б 1/1 

 

07.07.2021 р. 

 

Обговорення проблем будинку 

в тому числі ремонт 

(модернізація) ліфта. 20 

8 м.Суми 

вул.КатериниЗеленко, 3 

 

12.08.2021 р. 

 

Поточний ремонт вуличного 

освітлення, встановлення 

дитячого майданчику та 

облаштування прибудинкової 

території. 

15 

9 м. Суми 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) №6 «Метелик» 

 

14.09.2021 р. 

 

Перевірка виконаних робіт з 

модернізації харчоблоку та 

обговорення подальших етапів 

робіт з ремонту даху закладу. 20 

10  

м.Суми 

вул.Харківська, 

6, 6/1,8, 8/2 

Вул..Фабрична 11 

 

7.10.2021 р. 

 

Обговорення нагальних 

проблем двору серед яких 

облаштування проїзду до 

будинку №11 по 

вул..Фабрична та ремонт 

прибудинкової території за 

даними адресами.   

25 

11  

м.Суми, вул.Прокоф’єва, 

14 

 

21.10.2021 р. 

Перевірка виконаних робіт по 

встановленню лежачих 

поліцейських та планування 

наступних робіт на території, а 

саме ремонт дороги та 

10 



 вуличного освітлення до 

школи №9.   

12 м.Суми 

вул.Харківська,18/1 

 

13.11.2021 р. 

 

Перевірка виконаних робіт по 

облаштуванню прибудинкової 

території. 5 

13 м.Суми 

вул.Харківська, 24, 26, 

28/1 

 

18.11.2021 р. 

 

Поточний ремонт вуличного 

освітлення. 

20 

 

Діяльність у раді: 

Відвідано 16 сесій ради з 16, що складає 100%. 

Прийнято 10 рішень ради. 

Здійснено виступів на сесії (з трибуни, з місця) – 7. 

Обраний до складу постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики. 

Відвідано 23 засідань постійної комісії із загальної кількості в 26, що складає 

86%. 

Взято участь у роботі 1 тимчасової комісії. 

Подано 1 проект рішення міської ради: 

- Проект рішення про звернення до Верховної ради України щодо 

ухвалення законопроектів малої приватизації №№ 4572, 4573, 4574 і 4575, які 

усувають штучні бюрократичні перешкоди і спрощують процедуру 

підготовки до приватизації об’єктів державної та комунальної власності; 

- 3 пропозиції до проектів рішень. 

Підготовлено та надіслано 86 звернень. 

Підготовлено та подано 6 запитів, з них підтримано радою 6, що 

складає100%. 

Діяльність в окрузі. 

За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки та вирішені 

наступні проблеми: 

- виділивши близько 300 тис. грн. з коштів, передбачених на виконання 

виборчих програм і доручень,підтримуючи реформу, ініційовану першою 

леді України Оленою Зеленською щодо впровадження нових стандартів в 

системі шкільного харчування, почав працювати над питанням модернізації 

харчоблоку ясел-садка № 6 «Метелик», – результат не забарився, роботу 

можна оцінити з листопада 2021 року; 

- за співпраці з народним обранцем Ігорем Васильєвим стартувало 

фінансування капітального ремонту даху та сходинок на центральному вході 

цього ж садочку в сумі 1 млн 200 тис. грн.; 



- надав фінансову допомогу у розмірі близько 150 тис. з коштів, 

передбачених на виконання виборчих програм і доручень КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 імені Д.Косаренка на покращення 

матеріально-технічної бази закладу. 

Важливим напрямком роботи є вирішення питань житлово-

комунального господарства. На Департамент інфраструктури Сумської 

міської ради буловиділено 519000 грн, з коштів передбачених на виконання 

виборчих програм і доручень, а саме: 

- на поточний ремонт вуличного освітлення за адресами: вул.Харківська, 

24,26, 28/1 (у розмірі 100 000 грн) та вул.Катерини Зеленко, №3,5 (у розмірі 

20 000 грн); 

- 199 000 грн. на встановлення дитячого майданчика за адресою 

вул.Лебединська, 10-12; 

- 200 000 гривень на поточний ремонт ліфту за адресоювул.Харківська,  

б.1/1. 

Як депутат Сумської міської ради ініціював капітальний ремонт 

прибудинкової території за адресою вул.Харківська,18/1. 

Важливо розуміти, що це не просто сухі цифри: за кожною з них стоять 

люди – їхні долі, комфорт, впевненість у майбутньому та довіра до влади, а 

інколи – здоров’я та навіть життя. 

Вболіваю за рідні Суми! Їх розвиток та перемоги – моя ціль! 

 

 

Депутат Сумської міської ради     Ігор КАЛЬЧЕНКО  

 


