ЗВІТ ДЕПУТАТА
МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО VІІ СКЛИКАННЯ
КРІПАКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

Шановні мешканці 33 виборчого округу району Кущівка!
Вважав та продовжую вважати, що взаємовідносини виборець –
депутат – виборець, дуже важливі для нашого суспільства.
Характерним в моїй повсякденній роботі є принцип прозорості, та
відкритості перед громадою.
Тому інформую Вас про свою діяльність проведену на мікрорайоні
Кущівка та міста за 2017 рік. Весь цей час, як депутат міської ради міста
Кропивницького VII скликання, приймав участь у всіх організаційно публічних заходах міста та міської ради.
Разом зі своїми помічниками продовжував роботу громадської
приймальні на базі бібліотеки № 5 по вулиці Водоп’янова,60, та приділяв
багато уваги громадянам, що звертались за допомогою з різних питань.
За звітний період в громадській приймальні проведено 92 прийоми
мешканців мікрорайону Кущівка. Графік роботи затверджено так, щоб
громадяни мали змогу звернутись на прийом, як в першій половині дня, так і
в другій, це зручно для працюючих мешканців мікрорайону. Прийом
проводиться щовівторка : з 15.00 до 18.00, та щосуботи: з 11.00 до 14.00.
В цілому з проханнями та пропозиціями за вказаний період на
особистий прийом до приймальні звернулось близько 385 громадян. Було
надано 14 колективних звернень. В них звернулося 126 мешканців. Серед тих
хто звертався, найбільше представників пільгових категорій населення:
пенсіонерів – близько 300 громадян, 6 – одиноких матерів, 3 – учасника АТО,
3 - багатодітних сімей, один ліквідатора аварії на ЧАЕС, та інші.
В своїх зверненнях та пропозиціях люди підняли 249 питання різного
характеру. Найбільше – з надання матеріальної допомоги на лікування – 75
звернень, освітлення вулиць мікрорайону – 16, знесення та обрізування

дерев – 14, вирівнювання профілю доріг та грейдерування – 27, питання
роботи водоканалу – 15, охорони правопорядку та роботи поліції – 10, робота
телефону, інтернету та радіо – 2, з питань транспорту та відновлення зупинок
- 7, вивезення сміття – 14, надання субсидій - 6, забезпечення дровами
мешканців, які мають пічне опалення – 8 та з різних інших питань – 33.
Ще в 2016 році було засновано газету нашого виборчого округу «Рідна
Кущівка», в якій постійно інформую наших мешканців про проведену нашою
командою роботу. В кожній газеті є мій особистий номер телефону для
питань та звернень, а також сторінки в соціальних мережах: фейсбук та
інстаграм.
Таким чином до мене надійшло для вирішення різних питань біля 80
повідомлень.
Жодне звернення мешканців не залишилось без уваги. Для більш
детального їх розгляду до міської ради мною подано 108 депутатських
звернень та 13 депутатських запитів.
В 2017 році особливу увагу
приділяв
освітленню
нашого
мікрорайону. Так на розі вулиці
Вознесенської
та
Інгуло
–
Набережної,
біля
відремонтованого містка було
встановлено ліхтар. Крім того в
бюджет на 2017 рік було закладено
та освітлено за рік: вулиці : Олеся
Гончара (кол.Красіна), Генерала Кульчицького (кол. Урицького), Безіменна,
де розташований та освітлений дитячий майданчик, Мечникова, Алтайська;
провулки: Акимівський, Алтайський. Додатково освітлені вулиці:
Чорноморська, Дмитра Придатка, Герцена; провулки: Бутовського,
Сосновий, Юрія Драгана (кол. Красіна), Веселий та частину
пров.Херсонський.
За 2017 рік з загальної кількості депутатських звернень та запитів (121)
вирішено - 84, по 8-ми надані роз’яснення відповідно до чинного
законодавства, 26 – залишаються на контролі.

За проханням мешканців, для забезпечення охорони громадського
порядку на території мікрорайона Кущівка було надано для патрулювання
додаткові наряди поліції.
За нашими зверненнями було видалено 2 аварійних дерева та виконано
роботу по обрізці сухого гілля.
Багато уваги приділяю школі № 30, що в нашому районі. Школа – це
друга домівка для наших дітей. Тут не тільки отримують знання, тут
формується індивідуальність дитини, відбувається її становлення, як особи.
Саме школа допомагає дитині знайти своє місце в суспільстві і, багато в
чому, визначає її майбутнє. Так як мене турбує питання виховання
підростаючого покоління, за власною ініціативою брав участь у засіданнях
батьківського комітету школи.
Продовжено роботу з заміни вікон в
школі. Так в 2017 році замінено 28 старих вікон
на металопластикові, а в 2018 році планується
заміна останніх 25 вікон.
Завдяки моєї
ініціативи
та
злагодженій
роботі управління освіти, депутатського
корпусу і міського голови в спортзалі школи
№30 було зроблено капітал ремонт. В новому
2018 році школярі матимуть можливість
оздоровлюватись та фізично розвиватись вже в новому спортзалі.

Навесні 2017 року разом з активістами,
вчителями та учнями оновили сад школи
саджанцями плодових дерев, калини та
квітами.

В школі було проведено різноманітні заходи, щодо розвитку дитини,
такі як: конкурсу дитячого малюнка «Кольоровий світ навколо мене»,
Шкільний футбольний турнір пам’яті полеглого воїна АТО Дмитра Придатка
та інші.

В 2017 році було розпочато
ремонт ігрової кімнати для молодших
школярів. Разом із зацікавленими
активістами зібрано велику кількість
іграшок
для
цієї
кімнати.
Виготовляються спеціальні меблі для
затишного облаштування в ній, так як
діти більшість свого часу проводять в
школі, а молодшим школярам потрібен
відпочинок.
Взимку, під час снігопаду, власними
силами організовував розчистку вулиць,
провулків та території школи
..

Також,
під
час
весняного
прибирання спільно з головами
квартальних комітетів №10,11,12, та
КП «Універсал-2005» було направлено
та вивезено 23 камази сміття.
29.04.2017
року
про
це
було
відзвітовано на телешоу «МИ» обласної ТРК. Восени так само вивозили
обрізане гілля з мікрорайону.
Було проведено грейдерування
доріг по провулкам: Середньому,
Середній В’їзд, Вишневому і по
вулицях Чернишевського та Інгуло –
Набережної;
вирівнювання
дорожнього покриття по провулку
Веселому. Розчищена зливна канава
по вул. Вознесенській біля ЗОШ№30
проведено грейдерування та підсипку
біля воріт школи.

З метою формування галузевих програм розвитку міста Кропивницький
на 2017-2021 роки мною надані пропозиції щодо ремонту доріг та освітлення
вулиць мікрорайону Кущівка.
Спільно з мешканцями,
відділом сім’ї та молоді міської
ради і ДП «Компаніївске лісове
господарство» для дітей нашого
мікрорайону було встановлено
додатковий дитячий майданчик
по вул. Салганні Піски (це вже
четвертий майданчик, що ми
встановили
на
мікрорайоні
Кущівка).
На весні 2017 року було висаджено
дерева на вже встановленому в 2016 році
дитячому майданчику на безіменній вулиці
навпроти
будинку
№182
по
вул. Вознесенській ( кол.Свердлова ).

Спільно з працівниками
бібліотеки-філії №5, що на
вул. Водоп’янова, 60,
було
проведено
різдвяні
посиденьки, день бібліотекара,
а
також
акція
подаруй
бібліотеці книгу в ході якої до
бібліотеки надійшло близько 400 книг.
В наступних депутатських зверненнях мною були підняті та
вирішені нижче зазначені питання:
- три малозабезпечені сім’ї, що мають пічне опалення забезпеченні
дровами;
- вжито термінових заходів, щодо ізоляції електрокабелів високої
напруги розташованого на містку з вулиці Вознесенської на Інгуло -

Набережну. Замінено
пров. Середньому;

опори

електрозв’язку

по

вул. Морській

та

- вирішено питання покосу бур’яну та амброзії у ЗОШ№30 та навколо
будинку одинокої 91-річної учасниці війни;
- закриті аварійно каналізаційні люки на дорогах: провулків: Гастелло,
Семенівського, Юрія Драгана ( колишня вул. Красіна ); вулиць: Генерала
Кульчицького (кол. Урицького) та Олеся Гончара(кол. Красіна), на розу
провулка Середнього та вулиці Чернишевського, Хабаровській, ІнгулоНабережній. Відновлено роботу інтернету по вулиці Чернишевського;
- за моїм депутатським запитом прийнято рішення міської ради «Про
територію комплексної забудови 110 ділянок» в районі вулиці Айвазовського
та пров. Санаторний та продовжується робота, щодо електрифікації
помешкань на вказаних ділянках;
- піднято та вирішення питання про запровадження міського
великомісткого транспорту №123 та №103;
14.10.2017
року
проведено свято мікрорайону
Кущівка на території ЗОШ
№30,
яке
вже
стало
традиційним,
з залученням
виконавчих органів міської
ради: відділів: культури та
туризму, сім’ї
та молоді,
управління
розвитку
транспорту
та
зв’язку,
управління
торгівлі,
працівники
бібліотекифілії №5 та голів квартальних
комітетів; - з насиченою культурною програмою, з солодощами, призами та
нагородами, фотовиставкою із історії нашого міста та мікрорайону, ярмарком
та аніматорами, які розважали малечу та інші різні
цікавинки.
- за ініціативи власника галереї «Єлисаветград»
Цуканова М.М. та спільно з депутатом міської ради
Кролевцем А.В. в 2016 році було подано на розгляд
та схвалено на сесії міської ради депутатський запит

щодо відзначення 80-річчя видатного фотокореспондента Ковпака В.К., який
залишив у спадок в своїх фотографіях історію нашого міста. 05 липня 2017
року відкрито меморіальну дошку на честь Василя Ковпака. ;
- за ініціативи власника галереї «Єлисаветград» Цуканова М.М. разом с
депутатом Кролевцем А.В. в 2016 році підготовлено та затверджено на сесії
міської ради міста Кропивницького депутатській запит «Про започаткування
трьох міських премій в сфері культури нашого міста: премія ім. Бориса
Вінтенка серед художників, премію ім. Василя Ковпака серед фотомайстрів,
премію ім. Віталія Ципіна серед журналістів». В 2017 році затвердженні
положення про чотири премії а саме: міська художня премія імені Бориса
Вінтенка, міська журналістська премія імені Віталія Ципіна, міська
літературна премія імені Арсена Тарковського та міська премія
фотохудожників імені Василя Ковпака.
- за спільним запрошенням з
власником галереї Єлисаветград»
Цукановим М.М.
до
міста
Кропивницького завітало «Зоряне
ралі» («Зоряне ралі» - це виставка
автолюбителів
власників
класичних авто, метою якого є
об'єднання шанувальників ретро
автомототехніки в Україні).
Раз в квартал збираємось разом з активними мешканцями та головами
квартальних комітетів свого виборчого округу обговорюючи з ними
проблеми, наболілі питання та нові ідеї щодо розвитку мікрорайону
користуючись девізом «Разом ми зможемо більше!»
За час моєї роботи депутатом у 2017 році – отримав 15 подяк:
письмових, усних та через засоби масової інформації від мешканців
Кущівки! У відповідь - я також дуже вдячний кожному не байдужому
мешканцю за особистий внесок у розвиток нашого мікрорайону! Щиро
дякую! Сподіваюсь на подальшу співпрацю!
З повагою Сергій Кріпак

