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Звіт депутата міської ради міста Кропивницького
VII скликання Кролевця Андрія Вікторовича
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з
метою інформування виборців про свою діяльність, отримання зворотної
інформації, залучення громадян до розв’язання проблем місцевого значення,
надаю письмовий звіт про свою роботу за період з 01 січня 2018 року по 01
лютого 2019 року.
Протягом звітного періоду брав участь у різноманітних загальноміських
заходах та багато уваги приділяв містянам, які звертались за допомогою.
Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради є
участь у пленарних засіданнях міської ради. За період з 01 січня 2017 року по 02
лютого 2018 року відбулося 15 пленарних засідань міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання на 11 з яких був присутнім (відсутнім був
лише за випадків відрядження чи хвороб). В ході засідань мною, як депутатом
було проголошено 12 виступи, в тому числі пропозиції, заяви та запитання.
За звітний період мною було подано 9 звернень (з яких 2 виконано та 7
знаходяться на контролі), ініційовано та долучено до депутатських звернень
груп депутатів щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 39
громадянам на суму 93 800 гривень та депутатського запиту групи депутатів від
06.11.2018 року щодо передбачення коштів для відзначення 20-ої річниці
відкриття Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України.
Будучи членом комісії з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності приймав участь у 7 засіданнях комісії.

Відповідно до галузевих програм на 2017-2021 роки протягом 2018 року по
об’єктах житлового фонду та благоустрою, розташованих на території виборчого
округу № 29, виконані наступні ремонтні роботи:
1. Капітальний ремонт покрівель, в тому числі виготовлення проектнокошторисної документації за адресами:
- вул. Лінія, 10а, буд. 52 – виконано в повному обсязі;
- вул. Лінія, 10а, буд. 56 – виконано в повному обсязі.;
- вул. Лінія, 9а, буд. 38 – виготовлено проектно-кошторисну документацію на
проведення робіт, які заплановано на 2019 рік.
2. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг:
- внутрішньоквартальний проїзд від вулиці Нижньої Пятихатської до вул.
Лінія, 9а – виконано в повному обсязі.
3. Поточний ремонт внутрішньодворових доріг:
- вул. Нижня П`ятихатська – виконано в повному обсязі;
4. Капітальний ремонт тротуарів проїжджих доріг:
- вул. Бобринецький шлях, від вул. Нижньої Пятихатської до пров.
Маріупольського 1-го
5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення:
- пров. Масляниківський – виконано в повному обсязі;
- пров. Першотравневий – виконано в повному обсязі;
- Сергія Котового (Новозавадська) – виготовлено проектно-кошторисну
документацію, ремонтні роботи плануються бути виконані у 2019 році;
- пров. Арнаутовський виготовлено проектно-кошторисну документацію,
ремонтні роботи плануються бути виконані у 2019 році.
5. Видалення сухих та аварійних дерев:
- вул. Лінія, 1а, буд. 3 (1 од.)
- вул. Лінія, 10а, буд. 56 (1 од.)
- вул. Лінія, 9а, буд. 41 (1 од.)
- вул. Нижня Пятихатська, 24 (1 од.)
- пров. Арнаутовський, 18 (1 од.).

За моїми депутатськими зверненнями, щодо покращення умов закладів
освіти та молодших навчальних закладів по 29 виборчому округу, було здійснено:
У 2018 році для дошкільного навчального (ясла-садок) № 69 «Кристалик»
комбінованого типу виконані роботи по заміні вікон на суму 289,0 тис. гривень та
виготовлено проектно-кошторисна документація на заміну вікон та огорожі із
встановленням зовнішнього освітлення в ЗОШ № 22.
Відділом культури і туризму міської ради міста Кропивницького у 2018 році
встановлено 2 віконні блоки на суму 32,6 тис. гривень придбано комп’ютерне
обладнання на суму 14 тис. гривень Кіровоградській музичній школі № 4.
Для бібліотечної філії № 15 міської централізованої бібліотечної системи
придбано художню літературу на суму 13 тис. гривень та здійснено передплату
періодичних видань на суму 1,54 тис. гривень.
За ініціативи депутата Кролевця Андрія Вікторовича по програми
капітального будівництва реконструкції та капітального ремонту об’єктів
комунального

господарства

і

соціально-культурного

призначення

м.

Кропивницького на 2016-2018 роки у 2018 році виконувались роботи по заміні
вікон на енергозберігаючі у ЗОШ № 22 на суму 374, 306 тис. гривень.
Програмою розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м.
Кропивницький на 2018 рік було передбачено захід по придбанню у комунальну
власність міста КП «Електротранс» міської ради міста Кропивницького» 10 нових
автобусів середньої місткості. Метою придбання даних транспортних засобів було
поліпшення транспортного обслуговування мікрорайонів міста.
У вересні 2018 року відновлено роботу міського автобусного маршруту
№ 46 «Гірниче-Новомиколаївка», який курсує від селища Гірничого, по вул. 40
років Перемоги, яка розташована на 29 окрузі і з’єднує даний округ з міською
поліклінікою № 3 (вул. Шевченка), управлінням соцзахисту Подільського району,
педагогічним університетом та іншими соціально важливими закладами . За даним
маршрутом щоденно працює 2 автобуси у графіковому режимі. Завдяки
виконанню даного заходу вдалося організувати транспортне сполучення селища
Гірничого вул. 40-річчя Перемоги (та прилеглих вулиць) з вул. Кропивницького,
Шевченка, Євгена Чикаленка, Миколи Левицького через центральну частину міста
в обох напрямках.

Моя діяльність, як депутата спрямована на захист територіальної громади та
виконання доручень виборців в межах депутатських повноважень. Завдяки
небайдужості та ініціативності мешканців мого округу, тобто інформування мене
про існуючі проблеми, разом ми вже багато проблемних питань вирішили та
будемо і в подальшому працювати для покращення життя мешканців нашого
міста.

З повагою,
депутат міської ради

Кролевець Андрій Вікторович

