
 

 

ЗВІТ 
ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ КСЕНІЧА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА ЗА РІК 
 

МІКРОРАЙОНУ "ЧЕРЕМУШКИ" – НОВЕ ЖИТТЯ 
 

Дата набуття повноважень 27.11.2015 р. 
 
Прийнято на особистому прийомі 217  
громадян 
 
Проведено 15 зустрічей з виборцями 
 
Подано 45 депутатських звернень 
 
Подано 12 депутатських запитів 
 
Подано 4 проекти рішення КМР 

 

ЗРОБЛЕНО 
 

- Капітальний ремонт прибудинкової території будинку 2, корп. 2 по                            
вул. Євгенія Тельнова (пр. Правди); 

- Капітальний ремонт прибудинкової території будинку 8, корп. 3 вул. Євгенія 
Тельнова (пр. Правди); 

- Капітальний ремонт прибудинкової території будинку 8, корп. 4 вул. Євгенія 
Тельнова (пр. Правди); 

- Капітальний ремонт спортивної  
зали ДЮК "Надія" вул.Академіка 
Корольова, 11; 
 

- Утеплення будівлі дитячого садка  
№ 29 з заміною вікон та  
огороджувальних конструкцій; 
 

- Капітальний ремонт дороги до 
шкільного закладу "Вікторія-П"; 

Відремонтовані санвузли  ЗОШ № 13 
 

 

 

 



- Капітальний ремонт внутрішніх систем водопроводу та каналізації в будинку 
№ 17 по вул. Академіка Корольова;  

- Аварійна заміна каналізаційного  
випуску 4 під'їзду будинку № 19  
по вул. Академіка Корольова; 

- Надання матеріальної допомоги  
мешканцям мікрорайону у кількості  
12 осіб на суму більше 20 тис. грн.; 

- Ремонт зовнішнього освітлення на  
вилицях та прибудинкових територіях  
мікрорайону.(Більш ніж 25 ліхтарів);        

- Капітальний ремонт санвузлів І-го ІІ-го та ІІІ-го поверхів ЗОШ № 13; 
- Заміна вхідних дверей та вітражів в будівлі ЗОШ № 13; 
- Будівництво теплотраси від Котельні ЗОШ № 13 до будинку "Центр 
реабілітації дітей інвалідів"; 
 

- Будівництво теплотраси від Котельні  
ЗОШ № 13 до будівлі ЗОШ "Мрія"; 

- Капітальний ремонт магістральної  
дороги по вул. Беляєва; 
 

- Капітальний ремонт магістральної  
проїжджої частини по вул. Академіка 
Корольова; 
 

- Капітальний ремонт тротуарів по                       
вул. Євгенія Тельнова(пр. Правди) від 
автовокзалу до Магазину "АТБ"; 
 

- Заміна зовнішніх високовольтних 
підземних електричних кабелів в 
будинках № 13,15,17,19 по                           
вул. Академіка Корольова; 

- Ремонт першого під'їзду у будинку № 2 
корпус 2  по вул. Євгенія Тельнова                   
(пр. Правди); 
 

- Знесення аварійних дерев за адресами: 
вул. Академіка Корольова,13 та                     
вул. Академіка Корольова,17; 
 

- Встановлено дитячій ігровий 
майданчик біля будинку № 6 по                         
вул. Євгенія Тельнова (пр. Правди). 

 

З повагою  
депутат міської ради Ксеніч Віктор Миколайович 

 
Утеплення фасаду ДНЗ № 29 

 

Прибудинкова дорога по вул. Евгенія Тельнова 2, корп. 2 

 
Будівництво дороги біля шкільного закладу 
"Вікторія П" 

 


