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Керуючись статтями 10, 16 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», звітую про свою річну роботу. В основу депутатської 
діяльності у звітному періоді я поклала вирішення питань передвиборчої 
програми, з якою йшла до міської ради по 22 виборчому округу (смт Нове – 
вул.Металургів: 1, 2, 5а, 7, 9, 10, 16, 18, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36; 
вул.Глазунова, вул.Дружби, вул.Лебедєва, вул.Лисенка, вул.Мурманська, 
вул.Ползунова , вул.Західна, вул.Каштанова, вул.Центральна, вул.Черемхова, 
вул.Яблунева, вул.Ягідна). Вона мала два головних напрями – діяльність в 
міській раді та робота з виборцями. 

Моя діяльність, як депутата Кіровоградської міської ради спрямована на 
захист інтересів громади, виконання доручень виборців, у межах депутатських 
повноважень, наданих Законом України  «Про статус депутатів місцевих рад». 

Кожну середу веду прийом громадян в приміщенні Новенської селищної 
ради (прийняла 87 громадян).  

 
Відвідування і активність на пленарних засіданнях міської ради, 

робота в постійних комісіях, засіданнях фракції. 
За звітний період працювала на 16 з 17 пленарних засідань сесій міської 

ради, на яких було прийнято 571 рішення. 
Мною подано 4 депутатських запитів, які були підтримані на сесіях 

колегами-депутатами,17 депутатських звернень. 
Я є секретарем постійної комісії з питаньпромисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів. 
За звітний період приймала участь у всіх із 9-ти засідань постійної комісії.  

Питання, які постійно розглядає та вирішує комісіяпроблема «стихійної» 
торгівлі, якісного пассажироперевезенння, пільгове перевезення та інші. 

На початку каденції була членом робочої групи з положення про 
депутатські комісії, яке успішно було затверджено Кіровоградською міською 
радою. Брала активну участь в обговоренні та створенні Регламенту 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання. Наразі є членом робочої 
групи надважливого документа – Статуту громади міста.  

 
 



 
 

За звітний рік я надала адресну матеріальну допомогу мешканцям 
округу на суму понад 60 тисяч гривень. В основному  кошти виділялись 
людям, які опинилися у важких життєвих обставинах та потребували 
допомоги. 

Найбільш важливою сферою, яка турбує майже кожного мешканця і  не 
тільки мого округу, міста є сфера житлово-комунального господарства. З 
моменту запровадження бюджетної децентралізації місто отримало додаткові 
значні кошти, які були направлені на ремонт доріг, комунальної 
інфраструктури, будинків, асфальтування прибудинкових територій. Вулиці 
міста освітлюються новими сучасними ліхтарями, здійснюється капітальний 
ремонт великих відрізків вулиць, ремонтуються і навіть прокладають нові 
тротуари. Але все це стосується лише міста.  

Що стосується селища, то через бюджетні обмеження місто при 
великому бажанні не може фінансувати його житлового-комунальне 
господарство. Фінансувати сферу селища Нового з міського бюджету 
заборонив законодавець. Тому такий вкрай важливий напрямок можна 
фінансувати та реалізовувати лише за кошти селищного бюджету. 

В зв’язку з впровадженням на рівні держави реформи ОСББ, у 
мешканців багатоповерхівок з’явилось багато питань. Для того, щоб знайти 
відповіді на них, були проведені збори громади з юристом та спеціалістом  
міського управлінняЖКГ. Спеціалісти управління проконсультували громаду 
селища, розповіли порядок оформлення ОСББ, про всі "за" та "проти" та як 
вирішити проблемні питання. Також спеціалісти відповіли на всі питання 
селищної громади та залишили матеріали, в яких детально описано покрокові 
дії збору документів. 

 

 



1. Водопостачання  
Питання проблеми водопостачання та водовідведення на Новому 

з’явилося не за один день. Водовід селища Нового був збудований у 70-х 
роках минулого століття. Він був розрахований на обслуговування місцевого 
чавунно-ливарного заводу та жителів селища. У 1996 році завод зупинився, а 
для обслуговування водопровідних та каналізаційних мереж утворили 
спеціальне комунальне підприємство «Теплоенергетик». Нині водопостачання 
на селище Нове здійснюється завдяки свердловинам з двох водозаборів. 
Місцеві сплачують за неї ту саму плату, що і кіровоградці. 

Обладнання  для водопостачання селища Нового давно є морально і 
фізично застарілим. Вартість водопостачання та водовідведення  для 
мешканців селища Нового складає 34,92 гривень за кубометр. Раніше  різницю 
в тарифах, яке не покривало населення, компенсувала субвенція держбюджету 
та через  децентралізацію у 2015 році Новенська селищна рада мала розробити 
та затвердити тарифи разом з соціальною програмою для населення і 
відповідно закласти гроші у бюджет для компенсації затрат КП 
«Теплоенергетик». За рік жодних компенсацій комунальне підприємство не 
отримало і борг перед підприємством зріс на півтора мільйони гривень. За рік 
перемовин селищна рада та комунальники не змогли знайти компромісне 
рішення та зайшли в судові процеси. У першій інстанції селищна рада 
програла, та за позовом була винна комунальному підприємству 1,2 млн грн. 
До мене звернувся селищний голова та мешканці селища з проханням 
допомогти. По-перше, домопога була юридичною, завдяки юристам подали 
позовнаапеляцію та завдяки перемозі зберегли кошти громади.  По-друге, 
перейшли до комплексного вирішення цього питання. Коли труби застарілі, а 
на модернізацію грошей не вистачає, одним з виходом є передача 
водоканалізаційних мереж на баланс «Дніпро-Кіровоград», послугами якого 
користується  Кропивницький. Тоді різницю в тарифах можна було б 
компенсувати, піднявшийого для всієї області на кілька копійок. Жителі 
області таку б різницю не відчули, а для новенців це може стати порятунком. 
На сьогодні вже підтримано міською та обласною радами такий варіант 
вирішення питання з тарифом на воду для новенців. 

 

 



2. Опалення 
Тепломережа, від якої нині опалюють майже все селища, діє ще з 

1976-го року є збитковою та неефективною. Аби вирішити проблему, 
запропоновано підключитися до нової міні-котельні, яка була побудована у 
2007 році і опалює 7 багатоповерхових будинків та садочок.  

Проект перепідключення обговорювали на нарадах з фахівцями не 
один раз. Міні-котельня - це не тільки економія, а й надійність. 
Теплопостачанння до квартир, шкіл та лікарень буде подаватися завжди без 
перебоїв. 

Цього року для запуску опалювального сезону з бюджету міської ради 
було виділено майже 1 млн грн. На наступний рік закладена сума для повної 
реконструкції тепломережі (майже 12 млнгрн). Проектну документацію (260 
тис. грн.) замовили за кошти селищного бюджету. 

 

 

 
 

3. Транспорт 
Найгострішою проблемою для мешканців селища Нового є 

пасажироперевезення. Саме великогабаритний транспорт був одним із пунктів 
моєї передвиборчої програми. На сьогодні вже закуплені 20 тролейбусів для 
міського підприємства «Електротранс», саме, при розгляді питання виделння 
коштів на оновлення тролейбусного парку, мною було запропоновано 
закупити меншу кількість тролейбусів, але придбати ще електробуси, які 
могли б забезпечити економічне та комфортне перевезення мешканців селища 
Нового. На жаль, пропозиція не була підтримана. Але міський голова 
запевнив, що наступного року є перспектива закупівлі або декількох 
електробусів, або тролейбусів з функцією автономного ходу (тобто до 30 км 
без дротів). Тому це питання залишаю на контролі. 

 
 
 



4. Об’єднання територіальних громад (м. Кропивницький та селище 
Нове) 

Питання приєднання селища до міста Кропивницький виникло ще 
декілька років тому, ще на початку реформи децентралізації. У разі створення 
об’єднання на території всієї громади починають діяти фіскальні правила як 
для обласних центрів. Наприклад, сьогодні багато податків, які сплачують 
новенці йдуть напряму до міського бюджету, той самій ПДФО, який 
стовідсотково потрапляє до кошика обласного центру. А витрачати ці кошти 
на потреби  новенців міська рада не має можливості – в цьому і є 
несправедливість. При об’єднані громад ця проблема вирішиться. По-друге, 
усуваються усі перепони стосовно фінансування об’єктів інфраструктури та 
соціальної сфери селища Нового з загального бюджету. По-третє, доволі 
суттєву економію складе мінімізація витрат на адміністрування бюджету, адже 
більшість дублюючих структур виявляться непотрібними. По-четверте, 
об’єднана громада зможе претендувати на фінансування з державного 
бюджету, яке передбачено саме для об’єднаних громад. Субвенція, що 
передбачена цьогоріч у держбюджеті в розмірі 1 млрд грн., розподіляється в 
залежності від кількості жителів в об’єднаній громаді, а отже ми могли би 
претендувати на досить значні суми, які могли б бути використані як на 
проекти на селищі Новому, так і в самому місті. 

Наприкінці 2017 року процес децентралізації повинен фінішувати і у 
селища Нового немає шансів залишитись у тому ж статусі (селища у складі 
міста). Потрібно обирати або приєднуватись до міста, або до сіл 
Кіровоградського району. 

На останній сесії міської ради була внесена ініціатива третиною 
депутатів про початок громадських обговорень, за результатами яких 
почнеться  або не почнеться процес об’єднання селища з містом. Вибір за 
громадою! 

 
 

 
 
 
5. Освіта 

Регулярно проводжу огляд шкіл та дитячих садочків селища, вивчаю 
їх проблеми, по мірі можливості допомагаю. 

За цей рік за кошти міського бюджету ЗОШ №10 капітально 
відремонтовані всі туалети, на наступний рік заплановано – спортивний зал. 



ЗОШ № 37 отримали міські кошти на заміну комунікацій, а також закладені 
кошти на ремонтні роботи і на наступний рік. 

Що стосується дитячих та позашкільних закладів, то вони не мають 
змоги фінансуватися за кошти міського бюджету, це питання може вирішити 
лише об’єднання з містом. 

 

 
 

 
 

Мною надавалась допомога школам та садочкам  для покращення свого 
технічного стану та оновлення матеріально-технічної бази. На 35-річний 
ювілей від міської ради школа №10 отримала новий ком’ютернийклас. 

Двічі за рік 700 дітлахів селища Нового в 
якостіподарункаотрималифлаєри на безкоштовнекатання на атракціонах 
Дендропарку. 

 

 
 

6. Медецина 
Поліклініка, щознаходиться на селищі Новому, фінансується за 

коштидержавного та міського бюджету. Тісноспівпрацюємо з 



керівництвомлікарні, поточніпитаннянамагаємосявирішувати в робочому 
порядку. По можливостідопомогаю  з необхідними потребами.  

До мене зверталисьмещканці, якізнаходяться на обліку з 
цукровимдеабетом з проблемою 
незручноїпроцедуриотриманнябезкоштовногоінсуліну. 
Завдякиуправліннюохорониздоров’я це питання вирішено,  профільний лікар 
раз на місяць приїздить до селища, що значно полегшує процедуру. 

Цього року селищнаполіклінікавідсвяткуваласвійювілей. 
Малазмогупривітати  медперсонал з цим святом. 

 

 
  
7. Благоустрій 

Навеснібулоорганізовано за допомогоюселищної ради 
декільказаходів з залученнямнебайдужихмещканців по прибиранню парку 
таозелениннютериторії. 

 

 
 

Взимкуспільнимизусиллями селище Новезвільнилиізсніжного 
полону. За зверненнямселищногоголовибулонаданадопомога, у якості200 
літрів дизельного палива. 



 

 
8. Ремонтніроботи 

Буловідремонтовано5під’ їздибагатоповерховихбудинків. 

 
 

Пофарбовано фасадів – 28 шт 
Відремонтовано козирків – 39 шт 
Встановлено лавок – 23 шт 
Освітлення біля під’ їзду –19 шт 
Ремонт ліфту – 2 шт 
Встановлення ліфтова сигналізація – 8 шт 
Металеві вхіжні двері – 6 шт 
Пісочниц –9 шт 
Гойдалок – 3 шт 
 

 
9. Життя селища 



Мещканцінаселищі Новому як одна велика родина  і всі 
святаобов’язковопроводять разом.  

 
Новорічня свята. Казкове свято з солодкимиподарунками. 

 

 
Свято у літню спеку для дітлхів. 
 

 
 
День Перемоги. Вітанняветеранів. 
 

 
 
 
 
День людей похилоговіку 



 
 
Річниця аварії на ЧАЄС 

 
 
 

 
 
Шановні мешканці виборчого округу № 22 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. 

Запрошую Вас на особистий прийом, який проходить кожну середу у 
приміщенні Новенської селищної ради за адресою: вул. Металургів, буд.3. 
Години прийому: з 10-00 до 12-00 

Також Ви можете звернутися до мене через електронну адресу 
yaremchuk@krmr.gov.ua та за номером +38 (067) 654 32 10 

 
 З повагою 

депутат міської ради  

Валентина Яремчук 
 


