
Шановні жителі Катранівки та Великої Балки!  

Саме Ви мені довірили представляти Ваші інтереси 

у виконавчих органах влади. Пройшов ще один рік ро-

боти і настав час ділитися напрацюваннями.   Дякую 

за Вашу щоденну підтримку та слушні зауваження 

щодо покращення мікрорайонів! Я їх завжди врахо-

вую в своїй діяльності. Вкотре хочу наголосити, що 

лише співпрацею та діалогом з громадою зможемо 

поліпшити своє місто та підвищити якість життя 

в ньому!  

Участь у сесійних засіданнях – присутня на 12 з 13 засідань.  

Відвідувала дні депутата та засідання інших постійних комісій. 

Членкиня депутатської фракції політичної партії «Рідне місто» в Міській раді міста Кропивницько-
го. 

Члинкиня депутатської групи «Рідний край» в Міській раді міста Кропивницького.  

Секретарка постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку. 

Членкиня координаційної ради з питань Громадського бюджету міста Кропивницький.  

Голова міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» в Міській раді 
м.Кропивницький.  



Долучилася до обговорення ситуації з гендерною рівністю в Україні та світі в рамках круглого сто-
лу на тему: "Політика гендерної рівності: Світ та Україна". Спільно з депутатками МФО «Рівні мо-
жливості» в Міській раді м. Кропивницького оприлюднили заяву щодо засудження випадків дис-
кримінаційних та неетичних висловів в адресу колег-депутаток, журналісток, жінок, що обіймають 
державні посади, тощо зі сторони державних службовців та протиправних дій працівників право-
охоронних органів. Спільно працюємо над розробкою Програми забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків на період до 2023 року в м. Кропивницькому. 

Взяла участь у круглому столі щодо питань участі громадськості у бюджетному процесі, Міжнарод-
ному медійному марафоні, на якому розглянули питання рівного доступу до участі в політиці на 
всіх рівнях, презентації проекту «Зелений Кропивницький», у проектах «UrbanTalks»у Львові, «Хаб 
партійних інновацій. Жінки» та Другому Українському Жіночому Конгресі, які пройшли у Києві. 

Ініціювала проведення круглого столу щодо можливості приєднання Кропивницького до Європей-
ської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Підписання Хартії дозволить орга-
нам місцевого самоврядування публічно продемонструвати відданість принципам гендерної рівнос-
ті. Міська влада визнає, що право на рівність жінок і чоловіків є фундаментальною передумовою 
демократії, і що демократичне суспільство не може дозволити собі ігнорувати навички, знання, дос-
від і креативність жінок.  

Проводила аналіз гендерного складу виконавчих органів та депутатського складу Міської ради міс-
та Кропивницького. 

На звернення представниць організації «Дія», ініціювала розгляд питання про встановлення меморі-
альної дошки на честь меценатки Ганни Дмитрян на будівлі міської лікарні №2 імені святої Анни 
на засіданні топонімічної комісії. Пам’яний барельєф відкрили у липні 2018 року.  

Ініціювала розробку міської  Програми боротьби з амброзією полинолистою та проведення кругло-
го столу з питання опрацювання запропонованого мною проекту рішення Програми. Результатом 
проведення круглого столу стало створення робочої групи, до якої я увійшла, і яка працює над до-
опрацюванням Програми боротьби з амброзією полинолистою на території Кропивницького на 
2019-2025 роки.  

Вносила пропозиції до Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та мо-
лоді м. Кропивницького на 2018 рік, Міської соціальної програми реформування системи закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки, Статуту міста, 
Положення про Громадський бюджет міста.  



У період за січень-початок грудня 2018 року подано до виконавчих органів влади 78 звернень. 
Більша частина з них на контролі, інші – виконано. Найбільше звернень надходило з питань 
житлово-комунального господарства. 

Цьогоріч з депутатського фонду 94 громадян міста отримало матеріальну допомогу на лікування на 
суму 126 500 грн. Дізнатися щодо документів, які потрібні для оформлення матеріальної допомоги 
та подати їх можна в моїх громадських приймальнях.  

Надіслано депутатські звернення щодо: відновлення зовнішнього освітлення пров. О.Матросова та 
туп. Новгородський; грейдерування, усунення ямковості пров. Ю.Смірнова, Загірного, Спускного, 
Куцовського, вул. Робочій, В. Івасюка, С. Тюлєніна, Воронцовської, Новгородської, Руднєва, туп. 
Мінського; ремонту дороги по вул. Новгородська, ремонту тротуару по вул.Шевченка (від вул. Кро-
пивницького до Енгельса), Новгородській; благоустрою території по вул.Гоголя, 85; покосу амбро-
зії на мікрорайонах Велика Балка та Катранівка; ліквідації стихійного сміттєзвалища по вул. Новго-
родська; відновлення пішохідного міста по пров. Салганному; нанесення розмітки та встановлення 
дорожніх знаків на перехрестях вулиць Ялтинська та Жуковського, Т.Карпи та А.Тарковського, 
Г.Родимцева та Бєлгородської; встановлення металевих поручнів біля сходів на розі вул. Жуковсь-
кого та Станіславської.  

Роботи були виконані КП «Універсал-2005», КП «Благоустрій» та ЖЕО №2. Частина звернень пере-
бувають на контролі до виконання.  

 



- капітальний ремонт покрівлі у будинку 
№81-а по вулиці Генерала Родимцева  

731 628 грн; 

- капітальний ремонт прибудинкової території 

у будинку №81 по вулиці Генерала Родимцева  

572 075 грн; 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення вулиць В.Івасюка, Бєлгородсь-

кої, Чайковської (заміна ліхтарів на енерго-

зберігаючі), пров.Чайковського, Червоного, 
Катранівського, Воронцовського  

701 051 грн. 

За кошти міського бюджету в частині реалізації Програми утримання, благоустрою та розвит-
ку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки та викорис-
тання залученого кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) виконано: 

Частина об’єктів серед запланованих буде реалізовано у 2019 році:  

- капітальний ремонт прибудинкової території будинку №81а по вулиці Генерала Родимцева; 

- капітальний ремонт покрівлі будинку №81 по вулиці Генерала Родимцева; 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на провулку Шаховий, тупику Мінський 
(виготовлено проектно-кошторисну документацію, сума до реалізації 85 957 грн), вулиць Чернігів-
ська, Баженова та Амурська (виготовлено проектно-кошторисну документацію, сума до реалізації 
107 670 грн).  

Через недостатнє фінансування перенесено на 2019 рік і капітальний ремонт дороги на вулиці Ка-
лузька, яку мали відремонтувати у 2018 році, відповідно до реалізації Програми розвитку дорож-
нього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки.  



Натомість, згідно видатків управління капітального будівництва, цього року  був виконаний ремонт 

пішохідного переходу по вулиці Новгородська, на будівництво якого витрачено 680 000 грн. Тепер 

діти та дорослі, які ходять до ДНЗ №37 та НВО №1 (молодша школа) можуть пересуватися вздовж 

дороги безпечно.  

Співфінансувала проведення весняних толок на мікрорайонах Катранівка та  Велика Балка. Завіду-

вачам будинків та головам квартальних комітетів, які організували громаду для проведення толоки, 

було видано фарбу, щітки, рукавички та розчинники. По програмі співфінансування «Творимо міс-

то разом» з жителями мікрорайонів організувала підвіз піску на дитячі майданчики та відсіву для 

благоустрою дитячих майданчиків. 

У 2018 році комунальне підприємство «Електротранс» поповнилося 10 новими автобусами серед-
ньої місткості. Розширення пасажирського транспорту стало можливе завдяки підтримки депутата-
ми 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». Разом з головами квартальних комітетів працювала над 
розробкою графіку руху автобусів та схемою руху.  

Надсилала депутатські звернення щодо змін в автобусних маршрутах №103, 104, 118 та 123 задля 
більш зручного користування комунальним транспортом громадян. 



Співпрацюю з директорами та колективами КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – ДЮЦ «Перлинка», кор-
пус №1, ЗОШ І-ІІІ ст.№2 та ДНЗ №37 «Ластівка».  

Цьогоріч за видатками управління освіти виконано заміну вуличної водопровідної системи ЗОШ 
№2, на яку витрачено 250 000 грн. 

Згідно видатків управління капітального будівництва виконано капітальний ремонт харчових бло-
ків в НВО №1 (Преображенська) та ЗОШ №2. На ремонтні роботи двох закладів витрачено 
1 840 000 грн.  

Долучилася до організації спортивних змагань «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.  



Продовжую вручати двічі на рік, вже впродовж 6 років, стипендії «Кращий учень навчального за-
кладу» школярам, які навчаються в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Вважаю, що для багатьох учнів – це не-
поганий стимул до навчання! 

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 со-
лодкі новорічні подарунки. 

Разом з депутаткою фракції «Рідне місто» Тетяною Волкожею привітали учнів і колектив НВК 
«Кіровоградський колегіум» з 110-річним ювілеєм. Свято проходило у міській філармонії. На ньому 
директорці навчального закладу Олені Максимовій вручили сертифікат на придбання спортивного 
інвентаря.  



Як голова Громадської організації «Молодіжне об’єднання «Рідне місто», ініціювала впровадження 
проекту «Стоп шкільний терор», який має виявити прояви булінгу в школах. Для цього проведено 
анонімне опитування в 10 школах міста, результати якого презентували під час психолого-
педагогічного семінару для педагогів, батьків та дітей в НВК «Кіровоградський колегіум». 

У цьому році на Великій Балці відбувся ремонт пішохідного переходу через річку Біянка на прову-
лку Катранівський. Це стало можливим завдяки перемозі проекту в рамках Громадського бюджету 
міста в 2017 році. Авторка проекту – місцева жителька Вікторія Малюк. 

Оскільки є членкинею координаційної ради з питань Громадського бюджету міста Кропивницький, 
вносила пропозиції до змін в Положення про Громадський бюджет міста та ініціювала збільшення 
бюджету на реалізацію проектів на 2019 рік до 5 850 000 грн, з метою, щоб всі проекти, які набрали 
більше 200 голосів під час голосування у вересні, були реалізовані. 

Під час свят разом з депутатами ПП «Рідне місто» завжди намагаємось організовувати 
різні заходи в у сквері Покровському:  

 
 

- Традиційно до Нового року долучаюся до організації 
відкриття новорічної ялинки. Захід проводиться для ді-
тей, на яких чекають обов’язкові сюрпризи та солодощі.  



- Провели відкриття єдиної в місті ковзанки відкритого типу, де діти та дорослі мали змогу безкош-
товно покататися на ковзанах. Допомогли в організації заходу – 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. Організували для них та усіх охочих виступ духового муніципа-
льного оркестру. Упродовж двох годин артисти грали для слухачів пісні, переважно повоєнних ро-
ків.  

- До Дня захисту дітей провели «Караоке на Кущівці». Свято такого формату тут відбувалося впер-
ше 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.  



- До Дня людей похилого організоване свято танців та співу «Рідні люди». На ньому виступили 
учасники проекту «Киньте все – гармошка грає», колективи «Три музики» та «Вербиченька», а та-
кож гість із Знам'янки Анатолій Делісьянов та жителька Кущівки Олена Перекопська.  

- До Дня міста відсвяткували «День мікрорайону». Традиційно на жителів чотирьох мікрорайонів та 
гостей заходу чекала святково-розважальна програма з подарунками. 

Долучилася до висаджування дерев на 
Набережній до Дня довкілля. Усього було ви-
саджено 60 катальп, 20 беріз, 
60 туй, з десяток ясенів та 
бузок. Депутати «Рідного 
міста» висадили катальпу.  



Брала участь у проведенні свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та 
Дня захисника України, організованому жителями вул. Хабарівська. За ініціативою мешканців у 
дворі їх будинків були висаджені катальпи, туї та ялинка, а для гостей свята - підготовлена розва-
жальна програма і пригощання козацьким кулішем.   

Цьогоріч запрацювала онлайн приймальня депутатів фракції «Рідне місто». Перейшовши за поси-
ланням ridnemisto.kr.ua, можна залишити звернення, ознайомитися з моєю діяльністю та діяльніс-
тю 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 другу суботу міся-
ця або за попереднім записом. 

Також продовжують свою роботу приймальні на округах, де люди можуть подати звернення на моє 
ім’я. На окрузі №40 таких дві. На Кущівці – в приміщенні КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – ДЮЦ 
«Перлинка», корпус №1, на Балці – в приміщенні ЗОШ І-ІІІ ст.№2. Прийом ведеться депутатами 
Подільської районної ради у вівторок - з 16:00 до 18:00, у суботу - з 11:00 до 13:00.  


