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Вже три роки я веду цей мікрорайон як депутат. За цей час в нас
склалися партнерські стосунки з громадським активом Великої Балки, з
головами квартальних комітетів. Це Любов Чущенко, Лариса Залещик, Надія
Саламаха, Валентина Літкевич. Завжди можу звернутися до керівництва
ЖЕО № 2 Любов Марченко та Раїси Зюзь. Це мої надійні помічники на
окрузі, адже приватний сектор вносить свої корективи в роботу. Вулиці
розкидані, будинків багато, а дійти й достукатися треба до кожного. Кожний
мешканець середмістя має бути впевнений: про його проблеми й потреби
депутат знає й буде реагувати по можливості оперативно.
Жителі Великої Балки, як і мешканці центру міста та «спальників»,
хочуть жити у комфортному, затишному та безпечному мікрорайоні. Я йшов
у депутати для того, щоб представляти та захищати інтереси цієї громади.
Мої базові засади діяльності на окрузі - вирішення проблемних питань
благоустрою території, соціальної сфери, організація різноманітних заходів
та підтримка ініціатив громади. Я особливо вдячний людям за тісний
контакт, звернення та контроль виконання завдань. Ми разом багато робимо
задля того, аби Велика Балка ставала гарним, безпечним та зручним
мікрорайоном. Всі проблеми, які накопичувалися тут роками, не вирішити за
один-два роки. Проте якщо рухатися по чітко наміченому плану, зрушення
очевидні. Люди про це говорять і це головна подяка.
Протягом 2018 року на підставі звернень мешканців мікрорайону в план
ремонту об’єктів ЖКГ внесено та виконано:
• капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вулиць Олександра
Матросова, Сєдова, Галушкіна, провулків Чайковського, Спаського,
Окружного, Олександра Матросова;

Вуличне освітлення відновлено. Вулиця Єгорова
• освітлено дитячо-спортивний майданчик на розі вулиць Шевченка та
Сєдова;
• завдяки наполегливості голови квартального комітету № 23
Подільського району Надії Саламахи та активістів квартального
комітету ліквідовано звалище на березі річки Біянки, біля містка на
розі вулиці Шевченка та провулку Шевченка;
• відремонтована покрівля будинку на Студентському бульварі,18;
• підготовлено кошторис та проект виконання ремонту внутрішньобудинкової інженерної мережі водопостачання будинку по вул.
Михайлівська,1;
• відремонтовані прибудинкові дороги за адресами вул. Михайлівська, 1,
Студентський бульвар, 22/12 та вул. Кропивницького,12, к. 1 і 2.
• Влітку та восени на окрузі регулярно виконувалось грейдерування
доріг з підсипкою.
Жителі мікрорайону беруть участь у загальноміських суботниках. Так, у
квітні на всій території округу організували суботник. Відремонтували,
пофарбували та прибрали дитячо-спортивні майданчики, побілили дерева.

Суботник на Великій Балці. Працюємо разом
У травні відбулася зустріч громади з дільничним інспектором
Антоном Андрєєвим. Проблематику зустрічі поставили мешканці Великої
Балки криміногенною ситуацією на мікрорайоні: наркоманія, крадіжки,
пияцтво. Така робота триває по всьому місту – у рамках проекту наближення
поліції до громадян, підвищення взаємодовіри та вже дає свої результати.
Саме мешканці конкретних вулиць найкраще знають проблемні точки,

неблагополучні родини, злачні місця й можуть сприяти роботі поліції на
спільний результат. Він очікуваний: зробити Кропивницький комфортним і
безпечним містом і цілому і кожний мікрорайон.

Зустріч на окрузі з дільничним інспектором
Свята та визначні дати – привід порадувати мешканців мого виборчого
округу. До новорічних свят дітлахи дошкільного віку завжди отримують
солодкі подарунки. Також пам’ятаємо і подвиг наших ветеранів – тим
більше, з кожним роком ветеранів Другої світової війни все менше, тож їм
потрібне особливе піклування. Активістів округу вітаємо з 8 березня,
Великоднем. Така увага ніколи не зайва.
Також традицією стало проведення свята до Дня захисту дітей – з
аніматорами та частуванням морозивом. Місце події – майданчик на вулиці
Світла. Цього року солодощами допомогла фірма «Ласка».

День захисту дітей з аніматорами
У жовтні провели свято Покрови, яке приурочили Дню захисника
України. Назвали всiх жителiв Балки, хто брав участь у бойових дiях,
поiменно. На цьому мiкрорайонi проживає майже 40 учасникiв АТО.
Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. Свято вийшло зворушливим
та патріотичним. Захід прикрасили піснями солiстка студiї естрадної дитячої
пiснi «Вiкторiя» Ольга Полудень та ансамбль «Калинонька» терцентру
Подiльського району. Насамкінець частували смачною кашею та гарячими
напоями.

Свято Покрови об’єднує всі покоління
Як депутат продовжую співпрацювати з громадськими організаціями
"Серце матері", «Ліквідатор», місцевими організаціями товариств сліпих
(УТОС) та глухих (УТОГ), аматорським хором «Ветеран». У червні моя
команда привітала учасників хору «Ветеран» з 30-річним ювілеєм колективу.
АКТИВНІСТЬ НА ОКРУЗІ
За звітний період до моєї громадської приймальні надійшло 143
звернення, з них 91 письмове звернення та 52 усних отримано під час
особистого прийому та зустрічей з людьми на території округу. Ці звернення
стосуються отримання матеріальної допомоги на лікування, сприяння в
організації різних заходів, надання юридичної допомоги та вирішення потреб
громади Кропивницького.
На підставі цих звернень подав 118 депутатських звернень: 69 із них
вже виконано, 11 перебуває на контролі виконавчих органів. На особистих
зустрічах та в телефонному режимі вирішено 38 питань.

ПЛАН РОБОТИ НА ОКРУЗІ НА 2019 рік
Відповідно до звернень громадян округу я подав пропозиції щодо
ремонту об’єктів ЖКГ до галузевих програм розвитку Кропивницького на
2019 – 2021 роки. На 2019 рік плани наступні:
- Асфальтування вул. Шевченка (від вул. Сєдова до вул. Світлої);
- Відновлення належного тиску в мережі водопостачання на ділянках:
вул. Сєдова від № 27-А до № 33; вул. Воронцовській; провулки
Мухіної та Ананіївський (встановлення труби більшого діаметру);
- Капітальний ремонт містків через річку Біянку: 1-й (р-н вул. Шевченка
та пров. Шевченка) ; 2-й (біля будинку по вул. Колодязна № 59 ) ; 3 –й (
біля будинку по вул. Колодязна № 69);
- Ремонт тротуару по вул. Архітектора Паученка (від № 147 до № 175;
- Ліквідація звалища за вул. Світлою, в кінці вул. Архітектора Паученка
(вул. Леніна);
- Розчищення русла р. Біянки (біля містка р-н вул. Шевченка та пров.
Шевченка);
- Встановлення дорожніх знаків «Пішохідний перехід» та нанесення
дорожньої розмітки «Зебра» - на перехресті вул. Чайковського – вул.
Архітектора Паученка;
- Відновлення мереж зовнішнього освітлення
по пров. Мухіної,
Ананіївський (від № 29 до № 52); тупик Косий В’їзд; пров. Мирний (
від №1 до вул. Світлої ); пров. Скелястий; тупик Береславський; тупик
Мирний;
- Освітлення дитячого майданчику (перехрестя вулиць Шевченка та
Світлої);
- Заміна ліхтарів на вул. Чайковського;
- Капітальний ремонт покрівлі та прибудинкової дороги будинку на
Студентському бульварі,18;
- Ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж водопостачання
(Студентський бульвар, 22/12 ; вул. Кропивницького, 12 к.1 та к. 2);
- Облаштування тротуару між будинками Студентський бульвар, 18 та
пров. Павла Бута, 3;
- Сезонне грейдерування з підсипкою ґрунтових доріг округу.
Найзаповітніша мрія мешканців Великої Балки – своя аптека. На жаль,
це питання досі не вирішено. Але вже є рішення міської ради щодо
переведення з житлового в нежитлове приміщення по вул. Чайковського, 83.
Власник будинку готовий надати це приміщення під аптеку. Однак приватні

власники аптечних мереж міста не поспішають розміщувати в цьому районі
аптеку. Тож люди багато років вимушені їздити в центр міста за ліками.
На апаратній нараді в січні 2018 року міський голова заявив: «Аптечні
пункти у віддалених мікрорайонах Кропивницького повинні з’явитися у
стислі терміни». Таке завдання поставили перед управлінням охорони
здоров’я міської ради. На звіті за 2018 рік очільник міста озвучив плани
міської влади щодо створення мережі комунальних аптек. Я сподіваюсь, що
разом зі своєю командою та за сприяння міського голови у 2019 році ми
вирішимо цю проблему.
МОЯ КОМАНДА
Моїм помічником по округу №42 є Юрій Данільченко. Виконувати
завдання допомагають помічники-консультанти Ганна Колєва та Роман
Сидорченко.
Голови квартальних комітетів спираються на активістів округу. Таких
людей тут багато, і кожному я вдячний за особистий внесок в розвиток свого
мікрорайону, за небайдужість, ініціативу. Це Володимир Безсмертний,
Любов Диновська, Надія Лисяк, Зінаїда Онищенко, Андрій Погрібняк,
Вікторія Ткаченко, Валентина
Жайворонок, Тамара Євстаф’єва,
Вікторія Гордієнко, Ольга Фабрика, Лідія Крижна, Валентина
Харітонова, Тетяна Гончар, Галина Кочмар, Тетяна Побігайло і
Володимир Муравйов. Сподіваюся, і в 2019 році наш актив працюватиме
плідно та в повному складі.
Громадська приймальня Андрія Табалова працює за адресою:
вул. Шевченка, 60 з 10-ї до 17-ї години, крім вихідних
Тел. 099 442 47 40; (0522) 22-66-25
Особистий прийом громадян – третій четвер місяця
Прийом секретаря міськради – друга та четверта середа місяця
з 9-ї до 11 години.

