
 

З  В  І  т 

депутата міської ради міста Кропивницького  
Демченко М.І. за 2017 рік 

 

Щороку у відповідності до діючого законодавства депутат має 
звітувати перед своїми  виборцями про свою роботу.  

За 2017 рік мною було подано до різних установ порядком 
70 звернень з проблемних питань життєдіяльності мікрорайону та його 
мешканців. 

На прийом до мене звернулися 73 виборці, 70 відсотків 
їх проблем було вирішено. Були і такі, які не можна було вирішити 
у більшості варіантів  це були справи ,які суперечили діючому 
законодавству. За цей період мною подано 14  депутатських запитів. 

Із 17 засідань ради я пропустив 5. Два по причині захворювання 
інші 3 - в період коли демократична меншість протестувала проти 
прийнятих рішень більшості. Це питання підвищення тарифів 
на проїзд, комунальних тарифів, поборів в школах та інших. Із 11 
засідань комісії пропустив 1. 

Одне із наболілих питань нашого мікрорайону – стан дорожнього 
покриття вулиць та тротуарів. Тричі ініціював проведення комісій по 
мікрорайону, отримував неодноразові запевнення від керманичів 
міста, але це питання до цього часу не вирішено. Вирішення 
вищезазначеного питання передбачається галузевою програмою 
Головного управління житлово-комунального господарства 
в 2018 року. В цьому році незважаючи на недостатнє фінансування 
було встановлено знаки обмеження швидкості, але на жаль водії на 
них не реагують. Наразі встановлюється світлофор на розі вулиць 
Барболіна та Ушакова. Сподіваюсь, що він частково вирішить 
проблему переходу дороги в цьому місці. Інший світлофор був 
запланований по вул. Межовий бульвар, але недостатнє фінансування 
не дало можливості його встановити. Це питання включене до 
програми на 2018 рік. 

 
В цьому році було встановлено дитячий майданчик в районі 

стадіону. Стає вже традицією проведення ярмарки. Так у цьому році 
також вона проводилась, де була можливість придбати продукцію  
сільськогосподарського призначення та інші товари по оптовим цінам. 
Мешканці мікрорайону переглянули концертну програму, бажаючи 
скуштували смачну юшку, дітей розважали аніматори, пригощали 
морозивом. Цікаву програму показали кінологи. Грав духовий 
муніципальний оркестр. В цілому у цьому році людей на ярмарці було 
вдвічі більше ніж у минулому.  
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На дитячі майданчики було завезено пісок. На прохання 
виборців, які проживають по вул. Комарова встановлено знак заборони 
руху вантажного транспорту. 

В мікрорайоні запроваджено автобус № 104-а. 

Допоки він ходить в експериментальному режимі, є ряд 

зауважень, але це тимчасове явище і з часом воно буде врегульовано. 

Саме з цього приводу ми в листопаді місяці проводили збори 

мешканців, де винесли ряд пропозицій та вказано на недоліки, які були 

підсумовані та направлені управлінню розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького. 

 
Проведено ремонт території та під’їзних шляхів дитячого садка 

«Оленка» по вул. Яновського. 
 
Для нашого району 2017 рік був не дуже вдалим. Основна 

причина - це відсутність коштів. В 2016 минулому році на наш 
мікрорайон було виділено 1.5 млн. грн це дало можливість дещо 
покращити його благоустрій. Освітлити деякі вулиці зробити 
капітальний ремонт окремих доріг провести відсипку вулиць та 
провулків, відновлено дорожнє покриття до парку «Перемоги», 
заасфальтована прибудинкова територія двох будинків 
по вул. Яновського. У цьому ж році на наш Новоолексіївський 
мікрорайон було виділено 200 000 грн, яких вистачило на 1 світлофор. 
Мною була подана заявка до Міської ради міста Кропивницького про 
включення до галузевих програм ряд вулиць по освітленню, по 
асфальтуванню, по облаштуванню тротуарних доріжок 
по вул. Ушакова та Межовому бульвару, по грейдеруванню вулиць та 
провулків, про асфальтування  прибудинкових територій будинків по 
вул. Яновського тощо.  На жаль всі ці речі не були включені до 
галузевих програм і найбільше постарався у цьому секретар Міської 
ради міста Кропивницького пан Табалов А.О. з його командою. 
Де б я і які питання не піднімав Табалов А.О. все це не пропускає. 
Логічне запитання: «Чому?». Таких, як я ще набереться десяток 
з 42 депутатів. Це член радикальної партії Сергій Бойко, депутатська 
фракція ВО ,,Свобода” Генадій Маламен та Сергій Капітонов, 
Володимир Смірнов - ,,Об’єднання ,,САМОПОМІЧ” та ще ряд інших, які 
не продають свою совість, як зробили інші спокусившись на посади, 
земельні ділянки, гроші тощо. Саме так була сформована більшість у 
міській раді 

З нами важко домовлятись. Приклад: До мене звертаються 
мешканці мікрорайону та повідомляють що на березі річки в районі 
пров. Рибальського (колишньої водонасосної станції), геодезисти 
розмічають берег з метою будівництва там комплексу будівель. 
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Виходимо з активістами на  місце і бачимо, що дійсно берег вже 
розмічений. Починаю наводити довідки і з’ясовується, що земельну 
ділянку на березі річки в районі водонасосної станції, а це 0,5 га дійсно 
в 2015 р виділили всупереч діючому законодавству гр. Зеленському 
під будівництво адміністративного комплексу. Уточнюю довідки 
на гр. Зеленського. З’ясовується, що це людина дуже наближена до 
сім’і Табалова. Як ви розумієте на себе ВОНИ нічого не оформлюють. 
Звертаюсь з депутатським запитом до Ради з проханням надіслати 
моє звернення до прокуратури. Не набирає запит голосів. Блокує 
знову команда Табалова А.О. Звертаюсь до прокуратури з листом. 
Отримую відповідь в якій йдеться що прокуратура вбачає ряд 
порушень діючого природоохоронного законодавства. Зараз ця справа 
прокуратурою спрямована до суду з метою його скасування. Як Ви 
думаєте, чи сподобається це Табалову А.О.? Вибирайте чи-то ми 
віддаємо берег річки під забудову і позбавляємося можливості влітку 
скупатися та половити рибку, відпочити на березі річки, чи я повинен 
підтанцьовувати перед Табаловим А.О. і закрити очі на те, що у нас 
намагаються відібрати берег річки?. Звісно ж ні. 

Йдемо далі.        
Давня історія з народним депутатом України Олександром 

Горбуновим, який умудрився на березі річки всупереч діючому 
законодавству побудувати ресторан ,трьохповерховий котедж, берег 
облаштував таким чином, щоб не дати можливості людям купатися. 
Обгородив все парканом і фактично зробив все це своєю власністю 
заборонивши людям там купатися. Виконуючи рішення активу  
мікрорайону я неодноразово піднімав це питання на пленарних 
засіданнях міської ради-результат ніякий, знову Табаловська команда 
все блокує.  

…«Ворон ворону…»  
Через засоби масової інформації оприлюднив все це в місцевих 

газетах, провів не одну прес-конференцію. І почалося. У пана 
Горбунова розболілася голова, піднявся тиск, трохи не вмер. Подав на 
мене до суду з вимогою спростувати оприлюднені факти та сплатити 
йому заподіяну моральну шкоду, яку оцінив у 100 000 грн. 

Перший суд був половинчастим. Мене зобов’язали спростувати 
інформацію в газеті, але зняли вимогу пана Горбунова сплатити йому 
сто тисяч гривень. Я не погодився з рішенням суду та подав апеляцію, 
яка повністю скасувала позов пана Горбунова до мене та газети з якої 
вищезазначена особа також хотіла здерти ще 100 000 грн. Тепер вже 
не погодився великий, превеликий ДЕПУТАТ і очевидно знайшовши 
кінці у Києві подав туди. Чекаю рішення. На днях отримав це рішення, 
де пану Горбунову Вищим спеціалізованим судом було відмовлено. 
Як ви думаєте, а таке вибачають? 
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Це ще не все. Навпроти будинку молитви по вул. Ушакова 

забудовано 1 квартал житловими будинками всупереч нормам діючого 
законодавства. Ці землі відносяться до категорії рекреаційних земель і 
будівництво житлових будинків там заборонено. Але це стосується 
виключно для простолюдин. Для заможних закони не діють, 
а чиновники не проти на цьому заробити. От і виходить, що цьому 
можна було б запобігти, якби тодішній депутат - Новікова В.В. не була 
байдужою до проблем мешканців мікрорайону 

Зараз настав період ці будівлі узаконювати і побігли до мене 
гонці з проханням  не лізти в цю справу. Звісно  ж я не промовчу. От і 
виходить, що знову маю купу проблем. Бо при виділенні земельних 
ділянок точно знаю гроші дехто отримав дуже великі і зараз вони 
будуть відстоювати свої неправомірні раніш прийняті рішення. Наш 
район залишиться, точніше вже залишився  без  куточку природи і 
змінити це  зараз практично дуже важко. Попередній депутат перед 
Новоолексіївцями - пані Новікова В.В. жодного разу не звітувала і 
навіть пальцем не ворухнула щоби втрутитися в цю ситуацію та 
запобігти цій ситуації на самому початку. А Ви брали торби. От Вам і 
розплата за пляж, за берег річки в районі  водонасосної станції, за 
забудову навколо стадіону, за дорогу, яка не має тротуарів, за 
незаконні забудови навпроти будинку молитви. Хто раніш пробував ці 
питання вирішити? Може пані Новікова В.В.? ЇЇ все задовольняло, вона 
в цьому мікрорайоні не проживала і по дорогах не ходила. А зараз все 
це розгрібаю я. Так, я знаю про проблеми тротуарних доріжок і  
звернення не одне направив до міської Ради і з трибуни разів 5 з цього 
приводу виступав і знову Табаловська команда все блокує. Мені це 
розплата за те що виграв вибори, а Табалов А.О., витративши на 
подачки не одну сотню тисяч не завів до міської ради свою людину 
пані Новікову В.В. В такий спосіб мстить. 

 
Неодноразово виступав на сесіях ради з приводу рівномірного 

розподілу коштів на мікрорайони, але керманичі міста з своїми 
прихвоснями нас не чують бо тоді втрачають механізми впливу на 
депутата. Ось, що їх дуже лякає. Неодноразово брав участь у захисті 
порушених прав мешканців мікрорайону у судах. Після звернення 
громадян про побиття їх працівниками поліції звертався до 
правоохоронних органів та прокуратури про притягнення їх до 
відповідальності. Спрацювало. Відкривали кримінальні справи, 
наказували, звільняли. Отримував і не раз подяки від потерпілих. 
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 Затримав подачу свого звіту з причини того, що чекав 
затвердження галузевих програм.  
 

 В 2018 році передбачається:  

 ремонт тротуарних доріжок по вул. Ушакова та вул. Межовий 

бульвар; 

 асфальтування прибудинкової території будинків 52, 54, 56 

по вул. Яновського; 

 освітлення вул. Суворова (частково); 

 ремонт покрівлі житлового будинку 64 по вул. Яновського. 

 

 Життя продовжується, працюємо далі.  
 
 Дякую усім тим небайдужим людям та своїм помічникам: 
О.Бойко., В.Умрихіну, О.Боднар, Е.Грабар, які допомагають мені. 
 
 Прийом громадян не змінився.  
  
Чекаю Вас щосуботи за адресою: вул. Українська 1/44  з 12 до 15 год.  
 Тел. 050 487 28 33. 

 
 
 

З повагою  
 
Депутат міської ради                                        М. Демченко 


