
Звіт депутата Кіровоградської міської ради VII скликання 

Бойка Сергія Вікторовича 

Шановні мешканці 38 виборчого округу! 

Звітую перед Вами про свою депутатську діяльність в межах 38 
округу(м. Кропивницький  – вул. Арсенія Тарковського: 1А, 3; вул. 
Архангельська: 1–2; вул. Єгорова: 27, 43, 45,  47, 49–55А, 57–59/66, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77; вул. Колодязна: 7–45; вул.Кропивницького: 14–59/1, 63/29; 
вул. Михайлівська: 2, 9; пров. Білоруський, пров. Будьонного, пров. Лісний: 
3, 13–44; пров. Перекопський, пров. Тираспольський, пров. Яблуневий, 
вул. Кропивницького: 5, 7 к.1–7 к.2, 9–11; вул.Полтавська: 37, 81–94 к.2; 
пров. Васнєцова; вул. Васнєцова, вул. Полтавська: 35, 75). 

За 6 місяців депутатської роботи в Кіровоградській міській раді сьомого 
скликання я разом з помічниками та громадськими активістами 
опрацьовували всі проблемні питання, які зібрали під час особистого 
спілкування з мешканцями округу та міста, на особистому прийомі громадян. 
Звернення та заяви розглядав з питань поліпшення житлово-комунальних 
проблем, освіти, охорони здоров’я та багато інших.На особистому прийомі 
до мене звернулось понад 56 громадян. За звітний період мною подано понад 
30 звернень до міського голови, заступників міського голови, виконавчих 
органів та посадових осіб щодо вирішення питань, які піднімалися 
громадянами округу та міста. 

За період з грудня 2015 року по червень 2016 рокубули вирішені 
питання(за фінансування з бюджету міста та підтримки депутатського 
корпусу Кіровоградської міської ради): 

- Капітального ремонту ліфту в другому під’ їзді в будинку за адресою 
вул. Кропивницького, буд. 10 

- Ремонт дороги по вул. Колодязній (під’ їзд до будинку за адресою 
вул. Кропивницького, 10) 

- Оновлення зовнішнього освітлення території та подвір’я будинку за 
адресою вул. Кропивницького, 10 

- Ремонту асфальтного покриття біля четвертого під’ їзду в будинку за 
адресою вул. Васнєцова, 8 

- Капітальний ремонт прибудинкової території будинку за адресою 
вул. Кропивницького, 10 

- Капітальний ремонт харчоблоку дошкільного навчального закладу №43 
«Горобинка» 

- Надано матеріальну допомогу на лікування п’ятнадцяти жителям 
округу 



- Поточний ремонт ліфту будинку за адресою вул. Архангельська,2 
- Покос бур’яну на футбольному полі біля дошкільного навчального 
закладу № 43 «Горобинка» 

- Спиляно суху тополю за зверненням жителів будинку за адресою 
вул. Архангельська, 2 
 
 
За той же період вирішені питання (за зверненнями громадян, 

особистою ініціативою та із залученням спонсорських коштів): 
- Встановлено лавки біля будинку за адресоювул. Васнєцова, 8 
- За моєї ініціативи відбувся футбольний турнір для дітей, які 
проживають на 38 окрузі на полі біля будинку за адресою 
вул. Кропивницького, 10 

- Забезпечена фінансова підтримка талановитих поетів для видання їхніх 
книг 

- Забезпечено комп’ютрною технікою ЖБК «Будівельник-2» 
- Завезено пісок дошкільному навчальному закладу № 60 «Ягідка», 
дошкільному навчальному закладу № 43 «Горобинка», на дитячі 
майданчики біля будинків за адресами вул. Полтавська, 37 та 
вул. Васнєцова, 8 

- Для ремонту даху забезпечено відсівом будинок за адресою 
вул. Васнєцова, 8 

- Встановлено урни для сміття будинкам за адресами вул. Васнєцова, 6 
та вул. Васнєцова, 8 

- Профінансовано частковий ремонтпокрівлі будинку за адресою 
вул. Кропивницького, 10 

- Здійснено ремонт покрівлі козирька четвертого під’ їзду в будинку за 
адресою вул. Кропивницького, 10 

- Привітав дітей та батьків з багатодітних сімей з Новим роком, які 
проживають в будинках за адресами: вул. Кропивницького, 7, к. 1 та 
вул. Кропивницького, 10 

- Забезпечено вапняною пастою та фарбою для проведення весняної 
толоки будинки за адресами: вул. Кропивницького, 7, к.1, 
вул. Кропивницького, 7, к. 2, вул. Кропивницького 10 та 
вул. Васнєцова, 8 

- Встановив дитячу пісочницю будинку за адресою вул. Васнєцова, 8 
- Разом з мешканцями засаджено деревами території біля будинків за 
адресами: вул. Кропивницького, 7, к. 1, вул. Кропивницького, 7, к. 2 та 
вул. Васнєцова, 8 (понад 15 сажанців) 

- Проведено толоку на футбольному полі біля дошкільного навчального 
закладу № 43 «Горобинка» 



- Придбано сітку для встановлення паркану біля будинку, який 
знаходиться за адресою: вул. Васнєцова, 6 

 
Над багатьма проектами працюю зараз: 

- Планується проведення капітального ремонту дитячого майданчику, 
який знаходиться біля магазину «АТБ» на вул. Полтавська 

- Здійснюються ремонтні роботи покрівлі будинку, який знаходиться за 
адресою вул. Кропивницького,7, к. 1 

- Проходить ремонт другої частини покрівлі будинку за адресою вул. 
Кропивницького, 10 

- Поточний ремонт прибудинкової території будинку за адресою 
вул. Архангельська,2 

- Тримаю на контролі виконання капітального ремонту ліфту в будинку 
за адресою вул. Архангельська, 2 

- Розпочинаються ремонтні роботи в під’ їзді будинку за адресою: вул. 
Васнєцова, 6 

 
Основною депутатською функцією є вирішення питань, які 

піднімаються жителямиокругу в Кіровоградській міській раді. Я підтримав 
та продовжую працювати над тим, щоб в повному обсязі виконували та 
вносили зміни до таких важливих проектів: Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів 
їх сімей -мешканців м. Кіровограда на 2016 рік, Програми розвитку сімейних 
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
у м. Кіровограді на 2016-2018 роки, Плану дій сталого енергетичного 
розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року, Програми регулювання 
чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді на 2016-2020 роки та 
Міської програми сприяння створенню та підтримки функціонування 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016-
2018 роки. 

Шановні мешканці виборчого округу № 38 та жителі міста! Звертаю 
Вашу увагу на те, що лише завдяки вашій небайдужості, активності, 
ініціативі та за допомогою Ваших звернень, інформування мене про 
проблеми, які виникають ми разомзможемо ефективно працювати на 
поліпшення умов життя. 

Звертайтесь з пропозиціями! Я завжди радий допомогти у вирішенні 
різних питань! Тільки спільними зусиллями ми разом покращимо життя 38 
округу! 

 



Запрошую Вас на особистий прийом, який проходить в першу та 
останню середу місяця в приймальні, яка знаходиться за адресою: 
вул. Кропивницького, буд.10. Також Ви можете звернутися до мене через 
електронну адресу boiko@krmr.gov.ua 

 

 

З повагою, Сергій Бойко 


