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Я, Ксеніч Віктор Миколайович обраний депутатом Міської ради міста 

Кропивницького VIІ скликання від політичної партії «НАШ КРАЙ» по виборчому 

окрузі № 11, член постійної депутатської комісії з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.  

 

Декілька слів про мою депутатську роботу. 

Я належу до тих депутатів, які не вміють, і якщо чесно, то і не хочуть багато про 

себе говорити і рекламувати власну роботу.  

Мій принцип - не обіцяти того, що тобі не по силах. Краще зробити мовчки, а 

люди оцінять. Судячи з того, що на окрузі мене обирають вже четвертий термін, я все 

роблю правильно.  
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За 2018 рік було проведено 15 сесій 

міської ради м. Кропивницького – на 

всіх засіданнях я був присутнім, крім 

цього за рік брав участь у 8 засіданнях 

депутатської комісії з питань 

промисловості, транспорту, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав 

споживачів. За рік провів 121 прийом 

громадян в результаті чого, подав 51 

депутатське звернення. 

Проведено більше 80-ти зустрічей 

та різних заходів на окрузі. Подав 5 проектів рішень Міської ради міста 

Кропивницького. 

Особистий прийом громадян здійснювався відповідно до графіку прийому 

громадян: першої та третьої суботи місяця з 10.00 до 14.00, за адресою: 

вул. Шевченка, 60 (громадська приймальня). 

У громадській приймальні можна завжди подати заяву чи звернення до депутата, 

залишити пропозиції та зауваження, а також одержати фахову консультацію та 

правову допомогу з широкого спектру питань. 

 

Основні проблемні питання на окрузі 

Мій округ - це типовий мікрорайон 

Кропивницького. Це значить - старенькі будинки, які 

мають зношені системи, які аж просять капітального 

ремонту. В таких будинках виросли цілі покоління 

містян. А тепер ці будинки треба рятувати, що 

потребує великих вкладень. Адже нового житла у 

нашому місті, на жаль, будується поки що дуже мало. 

Тому моя основна діяльність - ремонтувати наявний 

житловий фонд, який також потребує утеплення, модернізації, капітального ремонту. 

Будинки на окрузі дуже проблемні, бо старі! У 

середньому кожному із будинків за 50 років, це вже 

“пенсіонери”, і майже ніколи ніким до приходу моєї 

команди ці будинки не ремонтувалися.  

Окрема тема, що аж кричить - дахи. Діряві дахи  - 

біда всього будинку, а в першу чергу мешканців 

верхніх поверхів. Люди не мають боятися дощу та 

таїння снігу і пов’язаних з цим проблемами протікання стель в квартирах. 



Також є кричущими інші проблеми, а саме незадовільний стан доріг, тротуарів, 

прибудинкових територій, які майже ніколи не ремонтувались, відсутність освітлення 

вулиць та прибудинкових територій, що підвищує небезпеку для місцевих жителів.  

Турбота про підростаюче покоління є для мене пріоритетною, адже діти то наше 

майбутнє, тому в ході своєї депутатської діяльності особливу увагу приділяю 

безпечному та комфортному навчанню дітей у дитячих садках та школах, 

встановленню дитячих та спортивних майданчиків.  

Завдяки безпосередньому спілкуванню з жителями округу знаю всі проблеми та 

потреби на виборчому окрузі. 

Як будівельник не міг дивитися на цей безлад і лишати сам-на-сам людей з цими 

великими проблемами. Коли ти знаєш цю справу й можеш допомогти, то бери й роби. 

На окрузі було зроблено багато чого.  

 

Дещо з того, що було зроблено 

− Капітальний ремонт ДНЗ №29  

• Заміна покрівлі з шиферної на металлочерепицю 

• Утеплення та оздоблення фасаду з 

заміною вікон на енергозберігаючі 

• Ремонт туалетів 

• Благоустрій навколо дитячого садка 

• Нова огорожа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Капітальний ремонт Центру реабілітації 

дітей-інвалідів 

• Заміна покрівлі будівлі з утепленням 

• Ремонт фасаду з заміною вікон на 

енергозберігаючі 

• Внутрішнє оздоблення приміщень,  

актової зали, спортзалу, процедурних 

кабінетів та туалетів 

• Зовнішнє облаштування входу з 

улаштуванням пандусу 

• Заміна опалення 



 

− Капітальний ремонт їдальні та туалетів, установка нових підлог на 1 поверсі 

ЗОШ №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Внутрішнє оздоблення приміщень служби соціального захисту населення 

Фортечної районної ради за адресою вул. Акад. Корольова, 11. 

 

− Капітальний ремонт дахів 

• Капітальний ремонт покрівлі вул. Є.Тельнова 2 к.2, 

• Капітальний ремонт покрівлі вул. Є. Тельнова 8 к.4, 

• Капітальний ремонт покрівлі вул. Акад. Корольова 28 

 

 

 

 

 



− Капітальний ремонт прибудинкових територій 

житлових будинків 

• Капітальний ремонт прибудинкової території 

житлового будинку вул. Є. Тельнова 2 к.2,  

• Капітальний ремонт прибудинкової території 

житлового будинку вул. Є. Тельнова 7 к. 1,   

• Капітальний ремонт прибудинкової території 

житлового будинку вул. Академіка 

Корольова 17. 

• Капітальний ремонт під’їзної дороги між 

житловим будинком по вул. Є.Тельнова, 7 к.5 

та початковою школою  «Вікторія-П» 

 

− Ремонт зовнішнього освітлення: 

• Ремонт зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою     

вул. Є. Тельнова 2 к.2, 

• Ремонт зовнішнього освітлення прибудинкової території  за адресою    

вул. Є. Тельнова 3 к.1, 

• Ремонт зовнішнього освітлення прибудинкової території  за адресою    

вул. Є. Тельнова 3 к.2, 

• Ремонт зовнішнього освітлення прибудинкової території  за адресою   

вул. Є. Тельнова 3 к.3, 

• Ремонт зовнішнього освітлення прибудинкової території  за адресою   

вул. Є. Тельнова 3 к.4 

 

− Встановлення дитячих та спортивних 

майданчиків: 

• Встановлення спортивного 

майданчика біля будинку по 

вул. Є.Тельнова  2 к. 2,  

• Встановлення дитячого 

майданчика біля будинку      

вул. Є. Тельнова 6,  

• Встановлення дитячого 

майданчика біля будинку вул. 

Академіка Корольова 17 

 

 

Наша фракція завжди займає виважену позицію при голосуванні за важливі для 

міста рішення. 



У цій каденції я є членом комісії по транспорту та торгівлі, де допомагаю 

вирішувати важливі для мікрорайону та всього міста питання. 

Я не люблю давати порожніх обіцянок, тому мої плани роботи на наступний рік 

будуть скромними. 

До закінчення депутатського терміну VІІ скликання планується здійснити низку 

проектів, які повинні покращити інфраструктуру округу, ось декілька з запланованих 

об’єктів: 

− Благоустрій прилеглої території в 3-х буд. (вул. Академіка Корольова 13, 

вул. Академіка Корольова 15, вул. Є. Тельнова 8 к.5) 

− Капітальний ремонт покрівлі в 2-х буд. (вул. Академіка Корольова 7, 

вул. Є.Тельнова 8 к.6) 

− Ремонт зовнішнього освітлення біля 7-ох буд. (вул. Академіка Корольова 30, 

вул. Академіка Корольова 28, вул. Академіка Корольова 23, вул. Академіка 

Корольова 21, вул. Академіка Корольова 19, вул. Академіка Корольова 17, 

вул. Академіка Корольова 15). 

В наступному році буду продовжувати здійснення діяльності, направленої на 

захист інтересів громади, виконання доручень виборців, у межах моїх повноважень. 

 

 

 

З повагою 

 

 депутат міської ради       Ксеніч Віктор Миколайович  

 


