
 

Звіт депутата Кіровоградської міської ради VII скликання 

Рокожиці Олександра Леонідовича 

(за період з листопада 2015 року по грудень 2016 року) 

___________________________________________________ 

 

Територіальний виборчий округ № 3 
  

До складу якого входять багатоповерхові будинки за наступними адресами:  

 

- Космонавта Попова: 5, 9 к. 1, 16/17, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 18 к. 4, 20 к. 1, 20 к. 

2, 20 к. 3, 20 к. 4, 20 к. 5, 22 к. 1, 22 к. 2, 24 к. 1, 24 к 2; 

- Юрія Коваленка (Маршала Конєва): 23 к. 1, 23 к. 2, 25/19 к. 1, 25/19 к. 2; 

- Генерала Жадова: 7. 

 
Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний 

звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, 

об'єднаннями громадян. 

Прийом виборців проводжу в останню середу кожного місяця з 15:00 до 19:00 за 

адресою: вул. Генерала Жадова, 21, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 

«Калинка», тел.: 55-52-81.  

 

Від початку каденції як депутат Кіровоградської міської ради брав активну участь 

у роботі органів місцевого самоврядування. За звітний період працював на всіх сесіях 

Кіровоградської міської ради та засіданнях постійної комісії з питань промисловості, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів як один з її членів, 

де відстоював інтереси територіальної громади, яка делегувала мене бути їхнім 

представником в міській раді. Брав участь у вирішенні бюджетних питань, розвитку 

соціальної сфери та питаннях життєдіяльності міста. 



 

 
 

Основний принцип  діяльності як депутата міської ради -  оперативне реагування 

на проблеми громадян, а головний пріоритет  – їх вирішення. Більшість питань, які 

виникають у жителів підконтрольного мені округу, відносяться до сфери житлово-

комунального господарства, благоустрою прибудинкової території і будинків в цілому, а 

також стосуються надання матеріальної допомоги. 

 

За даний період до мене звернулося понад 200 громадян, включаючи письмові 

звернення, звернення на особистому прийомі та звернення через соціальні мережі. 

Проблеми, з якими звернулись мешканці, переважно стосуються ремонту асфальтового 

покриття, покрівель багатоповерхівок, засмічення каналізаційних та дощових 

каналізаційних мереж, облаштування дитячих майданчиків та лавок, освітлення 

прибудинкових територій та надання матеріальної допомоги на лікування 

малозабезпечених верств населення. Більше 150 питань було відпрацьовано та вирішено, 

інші знаходяться на моєму особистому контролі та плануються бути виконаними 

впродовж наступних трьох років. Це питання капітального ремонту внутрішньодворових 

доріг, покрівель багатоповерхових будинків та заміни каналізаційних мереж, що можуть 

бути виконані у межах бюджетних повноважень. 

 

 



 
 

У 2016 році мною було подано 129 депутатських звернень. За кошти міського 

бюджету було виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 9, корпус 1 

по вулиці Космонавта Попова, також було розпочато ремонт асфальтового покриття 

внутрішньодворової дороги будинку № 5 по вулиці Космонавта Попова та ремонт 

асфальтового покриття проїзду від вулиці Космонавта Попова до будинку № 20, корпус 1 

по вулиці Космонавта Попова, що будуть виконані у І-ІІ кварталі 2017 року.  

 

За звітний період власними зусиллями було обладнано внутрішньодворове 

освітлення енергоефективними світлодіодними ліхтарями абсолютно усі багатоповерхові 

будинки підконтрольного мені депутатського округу. Спільними зусиллями із Головним 

управлінням житлово-комунального господарства, КП «ЖЕО №4» КМР та КП 

«Кіровоград-Універсал 2005» було ліквідовано багаторічну проблему дощової 

каналізаційної мережі будинку № 20, корпус 2 по вулиці Космонавта Попова. Спільними 

зусиллями із ОКВП «Дніпро-Кіровоград» було ліквідовано засмічення дворових 

каналізаційних колекторів будинків № 20, корпус 1, 22, корпус 1, 22, корпус 2 та 20, 

корпус 3 по вулиці Космонавта Попова.  

 

Постійно за ініціативою мешканців округу встановлюються лавки та надаються 

матеріали для благоустрою дитячих майданчиків та під’їздів житлових будинків.  

 

 



 
 

Другий рік поспіль на територіальному виборчому окрузі № 3 були проведені 

роботи з ліквідації амброзії полинолистої, шляхом хімічного методу, результатом яких є 

знищення шкідливого бур’яну на 95%. 

 

Також були проведені такі свята для дітей, як Свято спортивного екстриму, 

присвячене Дню захисту дітей, та Новорічна програма для дітей «Зимова казка», яка 

проходила у Кіровоградському районному будинку культури. 

 

Шановні мешканці виборчого округу № 3 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 разом зможемо 

ефективно працювати на поліпшення умов життя. 

 

 

Депутат Кіровоградської міської ради     __________________      Рокожиця О.Л. 


