Звіт депутата фракції “Рідне місто”
Міської ради міста Кропивницького

Олександра Шамардіна
(округ №34)

Про депутатську діяльність
у раді та в комісіях
- Співголова депутатської групи ,,Рідний край” в Міській раді міста Кропивницького.
- Голова депутатської фракції політичної партії ,,Рідне
місто” в Міській раді міста Кропивницького.
- Голова комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
- Член комісії з впорядкування зовнішньої реклами в
місті.
Шановні жителі мікрорайонів
- Член комісії з демонтажу тимчасових споруд торгоКущівка, Катранівка, Велика
вельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
Балка, Завадівка!
призначення для здійснення підприємницької діяльноЦей рік був непростим, але депу- сті.
тати фракції “Рідне місто” по-мак- - Відвідував дні депутата та засідання інших постійних
симуму
виконували
свої комісій.
депутатські зобов’язання, щоб по- - Участь у сесійних засіданнях – присутній на 12 з 13
кращити добробут наших мікрора- засідань.
йонів.

Про роботу на виборчому окрузі
До виконавчих органів
влади подано 301
звернення
Найбільше звернень з питань:
Дитячі майданчики
Громадський бюджет

Творимо місто разом!

Допомога
Діти

В нас є чималі плани на наступний
рік, але зможемо ми їх реалізовувати лише завдяки вашій підтримці
та вашим порадам. Пам’ятаймо,
що лише спільними зусиллями ми
покращимо місто та мікрорайони в
яких проживаємо!

Спорт

Безпека

Автобуси

Грейдерування

Ремонт покрівель

Зупинки

Аптеки

Зовнішнє освітлення

Прибудинкові теориторії
Транспорт Асфальтування

Водопостачання

Більшу частину із поставлених
цілей вдалося реалізувати і їх результати Ви можете побачити на
своїх мікрорайонах. Це відновлене
зовнішнє освітлення, капітальні
ремонти прибудинкових територій
та покрівель будинків, розширення
транспортного сполученя, ремонтні роботи в школах та реалізовані
проекти
Громадського
бюджету міста.

Освіта

Розваги

Благоустрій мікрорайонів

Проекти
Озеленення

Матеріальна допомога
Цьогоріч з депутатського фонду 95 громадян міста отримало
матеріальну допомогу на лікування на суму 126 500 грн. Дізнатися щодо документів, які потрібні для оформлення, та подати
їх можна на моїх громадських приймальнях.

Житлово-комунальне господарство
Надіслано депутатські звернення щодо
грейдерування, ліквідації ямковості та відсипання доріг, прибирання снігу, обстеження мереж зовнішнього освітлення,
обрізування дерев, покосу амброзії на мікрорайонах Кущівка, Катранівка, Завадівка
та Велика Балка, ремонту зупинки громадського транспорту «ДНЗ «Ластівка» по
вулиці Преображенська, прибирання гілля
на газонній частині по вул.Генерала Родимцева,
ліквідації
сміттєзвалища
на
пров.Верхньовеселому,
благоустрою
пров.Новгородського 1-го, очищення канави по вул.Завадівській, поточний ремонт
рулонного покриття та шиферної покрівлі,
заміни крана вводу водопостачання, ділянок мережі водопостачання, запірної арматури, труб та кранів опалення будинків по
вулиці Генерала Родимцева, Хабаровська,
Гоголя, Олександрійської, Тараса Карпи,
Преображенської. Виконали роботи КП
«Універсал-2005», КП «Благоустрій» та
ЖЕО №2. Частина звернень перебувають
на контролі до виконання.

За кошти міського бюджету в частині реалізації Програми
утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки та
використання залученого кредиту Північної екологічної
фінансової корпорації (НЕФКО) виконано:
- капітальний ремонт покрівлі у будинку №131 по вулиці Гоголя – 2 759 710 грн;
- капітальний ремонт прибудинкової території у будинку №5/3 та 3 по вулиці
Хабарівська – 1 788 762 грн;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Сумська,
Байкальська та Водоп’янова – 701 001 грн.

Частина об’єктів серед запланованих
буде реалізовано у 2019 році:
- капітальний ремонт прибудинкової території будинку №5/2 по вулиці
Хабарівська;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на провулку Ламаний
(виготовлено проектно-кошторисну документацію, сума до реалізації 96 737 грн).
Перенесено на 2019 рік і капітальний ремонт доріг на провулку Середній та
Олександрійська, які мали відремонтувати у 2018 році, відповідно до реалізації
Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки. Наразі, завдяки співпраці з Народним депутатом України
Олександром Горбуновим, на капітальний ремонт провулку Середній отримано
субвенцію з державного бюджету, згідно розпорядження Кабінету Міністрів
України. Відтак на капітальний ремонт провулку Середній (від вул.Генерала Родимцева до вул.Кримська) передбачено співфінансування: з держбюджету 1 450 000 грн, та з бюджету розвитку міста - 43 500 грн.

Програми співфінансування:
Організував проведення весняних толок на мікрорайонах Кущівка, Катранівка,
Велика Балка та Завадівка. Усього завідувачам будинків та головам квартальних
комітетів, які організували громаду для проведення толоки, було видано 240 літрів
фарби різноманітних барв, щітки, рукавички та розчинники. Подібні весняні заходи проходять вже декілька років. По програмі співфінансування «Творимо місто
разом» з жителями мікрорайонів організував підвіз піску на дитячі майданчики та
відсіву для благоустрою мікрорайону Завадівка.

Транспортне сполучення
У 2018 році комунальне підприємство «Електротранс» поповнилося 10 новими
автобусами середньої місткості. Розширення пасажирського транспорту стало
можливе завдяки підтримки депутатами Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку в м. Кропивницькому на 2018 – 2019.
На мікрорайоні Катранівка та Кущівка почали курсувати два автобуси середньої
місткості №130-а за маршрутом «Катранівка – Лелеківка». Щоб графік руху та
маршрут був зручним, його опрацювали депутати фракції «Рідне місто», голови
квартальних комітетів, завідувачі будинків спільно з керівником управління транспорту та зв’язку Олександром Вергуном. Також надходили звернення щодо облаштування нових зупинок громадського транспорту по новоутвореним
маршрутам. Наразі такі зупинки мають з’явитися по вулиці Жуковського, Десантників та Новгородській.
Досить часто від громади надходять скарги на приватних перевізників. Наразі
підприємство-перевізник, який обслуговує Кущівку, за власні кошти та одним з
перших в місті впровадив диспетчеризацію управління та моніторингу міського
пасажирського транспорту за допомогою GPS-навігаційного обладнання, придбав та встановив технічні засоби диспетчеризації на транспортних засобах. Недоліком є те, що обладнання досі не підключено до сервісу EasyWay, однак, у
разі надходження скарг на відсутність маршрутних таксі, або збій у графіку чи
схемі руху, перевізник надає необхідну інформацію.

Безпека мікрорайонів
Взяв участь під час зустрічі керівництва міського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області з головами квартальних комітетів. В ході зустрічі голови квартальних комітетів озвучили проблеми, які турбують мешканців мікрорайону. Я, у
свою чергу, запропонував місце для прийому дільничному - локальну громадську
приймальню в будинку №7 по вулиці Хабарівська.

Задля підвищення безпеки на округах та зменшення випадків вандалізму, надсилав депутатські звернення до поліції щодо посилення патрулювання мікрорайонів. Також звернувся щодо встановлення камер відеоспостереження у рамках
програми «Безпечне місто» в сквері Покровському та біля спортивних та дитячого
майданчика, які встановили цьогоріч у рамках реалізації Громадського бюджету
міста, за адресами вул.Тульська,1, вул.Хабарівська, 3, вул.Завадівська, 40,
вул.Родимцева, поблизу буд.№100.

Співпраця із закладами освіти
Співпрацюю з директорами та колективами загальноосвітніх шкіл №1,
2, 12, 24, НВК «Кіровоградський колегіум».
У 2018 році за видатками управління освіти розпочався ремонт малої спортивної
зали в НВО №1. На ремонтні роботи витрачено 300 000 грн.

За моєї ініціативи, організовано та проведено спортивні змагання «Рідному місту
– спортивна молодь» між учнями 1-4 та 5-9 класів ЗОШ №1,2 та 12. За участь у
змаганнях команди отримали подарунки – спортивний інвентар, пам'ятні грамоти
та літературу.

Традиційно до свята останнього дзвоника дві учениці НВО №1 отримали від мене
щорічні стипендії. Стипендія за успіхи в навчанні надається в кінці навчального
року на урочистій лінійці впродовж п`яти років кращим учням школи. Цьогоріч її
отримали учениці 8 та 9 класу НВО №1 Діана Чабан та Олена Томашевська за
зайняті ІІ місця в міських олімпіадах з історії та географії.

Також щорічно до Дня Миколая діти-сироти, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей та діти учасників АТО,
які навчаються в навчальних закладах,
з якими я співпрацюю, отримують солодкі новорічні подарунки.

Соціальна допомога
Я є головою пілкувальної ради Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. До
Дня захисту дітей подарував сертифікат на купівлю спортивного інвентаря. Також
привітав вихованців закладу з початком навчального року. Двоє дітей, які перебувають в Центрі, цьогоріч пішли до 1 класу, саме тому для них підготував подарунки – енциклопедії та набори для творчості. До Нового року вихованці
отримують солодкі новорічні подарунки. Якщо є у керівника закладу пропозиції
щодо покращення ЦРДІ, завжди розглядаю їх.

Продовжую співпрацювати з керівником психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням, який розташований на Кущівці та в якому перебувають самотні пенсіонери і люди з інвалідністю. Вихованцям на свята привозив солодощі
та організовував концертну програму. На прохання керівництва лікувального закладу, забезпечив інтернат лінолеумом до актової зали.

Допомагаю волонтерам та бійцям, які воюють на Сході. Допомогу надавав у ремонті машин та підтримав захід «Єдина родина Кропивниччини», який проводився для родин воїнів загиблих в російсько-українській війні.

Громадський бюджет
У цьому році відбулося відкриття двох спортивних майданчиків на вул.Хабарівська, 3 та вул. Тульська, 1. Це стало можливим завдяки перемоги проектів
«Облаштування спортивного майданчика на Кущівці» та «Облаштування
спортивного комплексу «У здоровому тілі – здоровий дух», у рамках Громадського бюджету міста в 2017 році.
Авторки проектів – місцеві жительки Тетяна Лозова та Валентина Трубчанінова.
Я підтримував авторок під час агітації за проекти, контролював хід виконання з
підрядником та організував святкові відкриття сучасних та безпечних спортивних
майданчиків.

Організація святково-масових заходів
На початку року вдруге за моєї ініціативи була залита єдина міська ковзанка
відкритого типу в сквері Покровському.
Допомогли в організації – представники
управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького, міського
центру фізичного здоров'я населення
«Спорт для всіх», обласного відділення
Національного олімпійського комітету
України та ОКВП «Дніпро-Кіровоград».
Долучилився до висаджування дерев
на Набережній до Дня довкілля. Усього
було висаджено 60 катальп, 20 беріз, 60
туй, з десяток ясенів та бузок. Депутати
та актив політичної партії «Рідне місто»
висадили катальпу.

У День 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з депутатами
партії
«Рідне
місто»
привітали ветеранів та поклали квіти до
вічного вогню. Усього на звернення
первинної ветеранської організації мікрорайону Кущівка привітання отримали
15 ветеранів Другої світової війни.

Також 9 травня у сквері Покровському
для ветеранів, дітей Другої світової
війни та усіх охочих виступив муніципальний духовий оркестр. Упродовж
двох годин артисти грали для слухачів
пісні, переважно повоєнних років.

До Дня захисту дітей у сквері Покровському відбулося «Караоке на Кущівці».
Свято такого формату тут відбувалося
вперше і тепер стане постійним. Учасники отримали подарунки, а переможниця – символічний символ співочого
конкурсу. Усі вболівальники наприкінці
свята охолодилися морозивом, а після
- для дітей на сцені була дискотека.
У сквері Покровському для людей старшого віку відбулося свято танців та
співу «Рідні люди». На ньому виступили
учасники проекту «Киньте все – гармошка грає» колективи «Три музики» та
«Вербиченька», а також гість із
Знам'янки Анатолій Делісьянов та жителька Кущівки Олена Перекопська.
До Дня міста в сквері Покровському відсвяткували День мікрорайону. Традиційно на жителів чотирьох мікрорайонів
та гостей заходу чекала святково-розважальна програма з подарунками.

14 жовтня підтримав ініціативу жителів
вул.Хабарівська щодо проведення
свята Покрови Пресвятої Богородиці,
Дня українського козацтва та Дня захисника України. Жителі мікрорайону висадили катальпи, туї та ялинку. Потім усі
дружно зварили козацький куліш та
компот. Для гостей свята виступили учні
школи №1, а потім на всіх чекав сюрприз – показовий виступ та майстерклас з приборкання козацького батога, Традиційно до Нового року організовую
відкриття новорічної ялинки в сквері Поякий провів Аркадій Овчаренко.
кровському. Захід проводиться для
дітей з сюрпризами та солодощами

Громадські приймальні
Цьогоріч запрацювала онлайн приймальня депутатів фракції
«Рідне місто». Перейшовши за посиланням ridnemisto.kr.ua,
можна залишити звернення, ознайомитися з моєю діяльністю
та обласної організації політичної партії «Рідне місто», долучитися до різних ініціатив.
Працює основна приймальня в центрі Також продовжують свою
міста за адресою: вул.Арсенія Тар- роботу приймальні на
ковського, 41а, щодня - з 9:00 до 18:00, округах, де люди можуть
у суботу – з 10:00 до 12:00. Мій особи- подати звернення на моє
стий прийом проводиться у першу суб- ім’я. На моєму окрузі таких
оту щомісяця або за попереднім дві. На першому поверсі під’їзду №3 у
записом.
будинку №7 по вул. Хабарівська та в
НВО №1 по вул. Таврійська 29/32. Прийом ведеться депутатами Подільської
районної ради у вівторок - з 16:00 до
18:00, у суботу - з 11:00 до 13:00.

