Шановні жителі Завадівки та Кущівки!
Вдячна за Ваші поради та підтримку в моїй депутатській роботі, адже саме Ви задаєте напрям яким потрібно рухатися. Лише завдяки Вашій активності та зверненням зрозуміло, що потрібно у першу чергу змінювати
на мікрорайонах! Я, як Ваш представник у міській раді,
роблю і буду робити все від мене залежне, щоб покращити мікрорайони!

Участь у сесійних засіданнях – присутня на 100% засідань.
Членкиня депутатської групи «Рідний край» в Міській раді міста Кропивницького.
Членкиня фракції політичної партії «Рідне місто» в Міській раді міста Кропивницького.
Членкиня міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» в Міській раді
міста Кропивницького.

Секретарка постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики.
Відвідувала дні депутата та засідання інших постійних комісій.

У період за січень-початок грудня 2018 року подано до виконавчих органів влади 83 звернення.
Найбільше звернень надходило з питань житлово-комунального господарства.

Цьогоріч з депутатського фонду 99 громадян міста отримало матеріальну допомогу на лікування на
суму 126 400 грн. Дізнатися щодо документів, які потрібні для оформлення, та подати їх можна на
моїх громадських приймальнях.

Надіслано депутатські звернення щодо грейдерування доріг, ліквідації ямковості та відсипання доріг, прибирання снігу, обстеження мереж зовнішнього освітлення, обрізування дерев, покосу амброзії на
мікрорайонах Кущівка та Завадівка. Виконували 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 виконано:

- капітальний ремонт покрівлі у будинку
№98/2 по вулиці Генерала Родимцева
613 880 грн

- капітальний ремонт прибудинкової території у будинку №98/1 по вулиці Генерала
Родимцева
357 248 грн

- капітальний ремонт прибудинкової території у будинку №1 по
пров.Експерементальний
715 523 грн

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Краснодонська, Герцена та провулків Краснодонський, Верхньовеселий
1 093 811 грн

Частину об’єктів серед запланованих буде реалізовано у 2019 році:
- капітальний ремонт прибудинкової території будинку №98/2 по вулиці Генерала Родимцева;
- капітальний ремонт покрівлі будинку №98/3 по вулиці Генерала Родимцева;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вулиці Івана Сірка, Лізи Чайкіної та провулків Новоселівський, Експерементальний (буд№8).
По програмі співфінансування «Творимо місто разом» з жителями мікрорайонів організувала
підвіз піску на дитячі майданчики по вулиці Генерала Родимцева та допомогла в організації
суботників на Завадівці.

Співпрацюю з директором та колективом загальноосвітньої школи № 12.
У 2018 році за видатками управління капітального будівництва розпочався ремонт спортивної зали. На роботи
витрачено 400 000 грн.

Долучилася до організації та проведення спортивних змагань «Рідному місту – спортивна молодь» між учнями 1-4
та 5-9 класів ЗОШ №1, 2 та 12.
Разом з депутаткою фракції «Рідне місто» Катериною
Шамардіною привітали учнів і колектив НВК
«Кіровоградський колегіум» з 110-річним ювілеєм. Під
час урочистостей директорці навчального закладу Олені Максимовій вручили сертифікат на придбання спортивного інвентаря на суму 5000 грн.

Традиційно до Дня Миколая діти-сироти, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей та діти
учасників АТО, які навчаються в ЗОШ №12, отримують солодкі новорічні подарунки.

У цьому році відбулося відкриття спортивного майданчика на вул. Генерала Родимцева, поблизу
буд.№100 та дитячого майданчика по вул.Завадівська, біля буд.№40. Це стало можливим завдяки
перемоги проектів «Футбольному району – свій стадіон!» та «Облаштування дитячого ігрового
майданчика «Завадівський», у рамках Громадського бюджету міста в 2017 році. Авторки проектів
– місцеві жительки Ольга Остапець та Ірина Борщенко. На відкриття майданчиків разом з депутатами фракції «Рідне місто» у міській раді організували святкову програму.

Долучилася до обговорення гендерної рівності в Україні та світі в рамках круглого столу на тему:
«Політика гендерної рівності: Світ та Україна». Спільно з депутатками МФО «Рівні можливості» в
Міській раді м. Кропивницького Катериною Шамардіною, Анною Ніжніковою, Валентиною Яремчук та Лілією Матяшовою, оприлюднили заяву щодо засудження випадків дискримінаційних та
неетичних висловів в адресу колег-депутаток, журналісток, жінок, що обіймають державні посади,
тощо зі сторони державних службовців та протиправних дій працівників правоохоронних органів.
Також взяла участь у медійному марафоні «Рівність у політиці», який проводився в Дніпрі. Медійний марафон був присвячений обговоренню рівного доступу до участі у політиці на всіх рівнях та
включав заходи, спрямовані на заохочення публічного діалогу стосовно переваг ґендерної рівності
в політиці.

Долучилася до організації відкриття єдиної в місті ковзанки відкритого типу в сквері Покровському. Діти та дорослі мали змогу безкоштовно покататися на ковзанах. 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».

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. 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.

Традиційно до Нового року проходить відкриття новорічної ялинки в сквері Покровському. Захід
проводиться для дітей з сюрпризами та солодощами.

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 міста за адресою: вул.Арсенія Тарковського, 41а, щодня - з
9:00 до 18:00, у суботу – з 10:00 до 12:00. Мій особистий прийом проводиться у третю суботу щомісяця або за попереднім записом.
Також продовжують свою роботу приймальні на округах, де люди можуть подати звернення на
моє ім’я моїм помічникам-консультантам. На моєму окрузі таких дві – в приміщенні ПМК-37 по
вулиці Генерала Родимцева та в приміщенні квартального комітету №1 по вулиці Краснодонська.

