


Робота в міській раді:р д

Взяв участь у
• 9 сесійних засіданнях

Взяв участь у

• 15 засіданнях постійної «бюджетної»
Взяв участь у комісії  

Взяв участь у
• 4 виїзних засіданнях



Підготував і виніс на сесійні засідання 60 депутатських запитів.Підготував і виніс на сесійні засідання 60 депутатських запитів.

Основна тематика депутатських запитів та проектів рішень стосувалася:

 відкритості та прозорості  діяльності міської ради, виконавчих органів та
комунальних підприємств міста;

 підвищення соціальних стандартів для населення;

 спрощення процедури надання одноразової матеріальної допомоги
мешканцям міста;

 підвищення рівня прозорості з розгляду земельних питань;



 розробки програми молодіжного кредитування та будівництва житла для розробки програми молодіжного кредитування та будівництва житла для 
учасників АТО;

 впорядкування розміщення МАФів та тимчасових споруд у місті; впорядкування розміщення МАФів та тимчасових споруд у місті;

 встановлення мораторію на омолоджувальне обрізання дерев;

 встановлення прийнятних ставок єдиного податку для фізичних осіб-
підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території міста та ін.



Робота з виборцями:рц

На ій о • 280 звернень громадянНадійшло р р д

З • матеріальну допомогу 81 мешканцю міста на загальнуЗ 
депутатськ
ого фонду 

надано

матеріальну допомогу 81 мешканцю міста на загальну 
суму 123 170 гривень

Проведено

• 25 особистих прийомів громадян та 135 зустрічей з 
мешканцями міста





Фото зутріч
Зустріч на вул. І. Олінського

Фото зутріч



Зустріч на сел. Гірниче



РОБОТА НА ОКРУЗІ. 
РОЗВИТОК І БЛАГОУСТРІЙ МІКРОРАЙОНУРОЗВИТОК І БЛАГОУСТРІЙ МІКРОРАЙОНУ

НОВА БАЛАШІВКА:
За поданням депутата до галузевих програм було включено і 

виконано за кошти з міського бюджету:

 капітальний ремонт покрівель багатоквартирних будинків:
б ( б )- вул. Районний Бульвар, буд. 65 (тривають роботи)

- вул. Степняка Кравчинського, буд.27 (розпочаті роботи)

 і і і і відновлено мережі зовнішнього освітлення:
- вул. Родникова (від вулиці Кільцевої до проспекту Інженерів)
- вул. Мозеса Гомберга (Кузнєцова), буд. 65, 66, 67, 68

вул Дарвіна (підписана угода з підрядником на виконання робіт)- вул. Дарвіна (підписана угода з підрядником на виконання робіт)
- вул.  Олега Паршутіна (підписана угода з підрядником на виконання робіт)
- пров. Кільцевий (підписана угода з підрядником на виконання робіт)



 Тривають роботи із підключення багатоквартирних будинків  по вул. 
Л України Дарвіна Степняка Кравчинського та ДНЗ №35 до міськоїЛ.України, Дарвіна, Степняка Кравчинського та ДНЗ №35 до міської 
госпфекальної системи каналізації

 проведено капітальний
ремонт прибудинкових
територій: 

М Л- вул. Миколи Леонтовича 
(Козакова), буд. 59 
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 57, 
п 1 2п.1, 2 
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 59



вул. С. Сєнчева, 59

Фото до Родникової





 капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до вул.Родникової, 79

СталоБуло Стало



До Громадської приймальні депутата надійшла велика кількість 
письмових звернень від мешканців мікрорайону з проханням покращення р д ц р р у р р щ
благоустрою будинків та прибудинкових територій. 
Більшість з цих питань вирішується за власний кошт Олександра Цертія.
Роботи проводяться спільними  зусиллями самих мешканців.

Зокрема, надано матеріали для:
 ремонту козирків над входом у під’їзди багатоквартирних будинків:
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 57, п.3  
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 67, корп.1, п. 2 

 і ’ї ремонту у під’їздах:
- вул. Райбульвар, буд. 65, п.1
- вул. Сергія Сєнчева,буд. 67, к.1, п.2

вул Мозеса Гомберга буд 66 п 1- вул. Мозеса Гомберга, буд. 66, п. 1
- вул. Родникова, буд. 79, п.1 



 благоустрою прибудинкових територій: благоустрою прибудинкових територій:
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 57
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 40
- вул. Родникова, буд. 77, корп.2 у д , уд , р
- вул. Миколи Леонтовича, буд. 59
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 67, корп.2
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 61у р у
- вул. Родникова, буд. 80
- вул. Лесі Українки, буд. 62 та буд. 62а
- вул. Степняка Кравчинського, буд. 27
- вул. Дарвіна, буд. 32 

 ремонту водопровідно-каналізаційних мереж будинків:
С і С б 61- вул. Сергія Сєнчева, буд. 61



суботник, вул. С.Сенчєва, 67, к.2

Фото ремонт у підїзді



суботник, вул. С.Сенчєва, 67

Фото суботник



суботник, вул. Дарвіна, 32

Фото суботник



За ініціативи депутата виготовлено та встановлено пам’ятні 
дошки нашим героям-земляками, які загинули в зоні АТО:дошки нашим героям земляками, які загинули в зоні АТО: 
Сергію Сєнчеву та Володимиру Степанку.  

Макети пам’ятних дощок обговорили з громадою під час 
інформаційної зустрічі.ф р ц у р



За ініціативи депутата виготовлено та встановлено пам’ятні 
дошки нашим героям земляками які загинули в зоні АТО:дошки  нашим героям-земляками, які загинули в зоні АТО: 
Сергію Сєнчеву та Володимиру Степанку.  
Макети пам’ятних дощок обговорили з громадою під час інформаційної 
зустрічізустрічі.



За ініціативи депутата виготовлено та встановлено пам’ятні 
дошки нашим героям земляками які загинули в зоні АТО:дошки  нашим героям-земляками, які загинули в зоні АТО: 
Сергію Сєнчеву та Володимиру Степанку.  
Макети пам’ятних дощок обговорили з громадою під час інформаційної 
зустрічізустрічі.



До «Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху
в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки» та «Програми утримання, р ц у р р р у р ,

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства
міста Кропивницького на 2017-2021 роки»

надано пропозиції, які необхідно виконати у 2020 році:

 капітальний ремонт доріг:
- вул. Сергія Сєнчева (від вул.Кільцевої до вул. Ломоносова). 
Зазначимо, що даний об’єкт вноситься в Програму розвитку ЖКГ міста з 
2017 року, проте роботи не виконуються через відсутність достатнього 
фінансування у міському бюджеті

- Лесі Українки (від перехрестя з вул. Степняка Кравчинського до 
перехрестя з вул. Сергія Сєнчева)

- внутрішньоквартальний проїзд вул. Мозеса Гомберга
(від вул. Кільцевої до вул. Сергія Сєнчева)



 капітальний ремонт покрівлі: капітальний ремонт покрівлі:
- вул. Мозеса Гомберга (Кузнєцова), буд. 67
- вул. Козакова, буд. 59

вул Сергія Сєнчева буд 67 корп 2- вул. Сергія Сєнчева, буд. 67, корп.2

 заміна жолоба та водостічних труб на покрівлі будинку:
- вул Сергія Сєнчева буд 40вул. Сергія Сєнчева, буд. 40

 капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення:
- вул. Полярнавул. Полярна
- пров. Виставочний
- пров. Повітрянофлотський
- вул. Володимира Степанкау д р



 облаштування пішохідних тротуарів з відокремленням від 
ї їпроїжджої частини:

- вул. Родникова (від вул. Кільцевої до вул. Волкова)
- вул. Кільцева (від перехрестя з вул. Виставочної до вул. Олега 
Паршутіна)Паршутіна)

 нанесення дорожньої розмітки пішохідного переходу біля 
кожного відповідного дорожнього знаку:кожного відповідного дорожнього знаку:
- по вул. Степняка Кравчинського
- по вул. Сергія Сєнчева
- по вул Кільцевійпо вул. Кільцевій
- по вул.Родниковій

 встановлення штучного обмежувача швидкості руху: встановлення штучного обмежувача швидкості руху:
- вул. Сергія Сєнчева, біля будинків №59 та №61



 капітальний ремонт внутрішньодворових доріг: капітальний ремонт внутрішньодворових доріг:
- вул. Родникова, буд. 76, 78, 80
- вул. Лесі Українки, буд. 62
- вул. Лесі Українки, буд. 62ау р , уд
- вул. Сергія Сєнчева, буд. 61
- вул. Кільцева, буд. 11 
- вул. Кільцева, буд. 11ау у

Включення казаний об’єктів до галузевих програм буде 
внесено депутатом на розгляд сесії міської ради.



Громадська приймальня депутата надає допомогу
у підготовці проектів до «Громадського бюджету» та проведенні 

інформаційної кампанії у період голосування. 

Усі подані і зареєстровані проекти – це ініціатива мешканців округу,
спрямована на покращення благоустрою нашого міста.

У 2019 році:

- біля «Кіровоградгазу» реалізовано проект «Безпечний футбол»

на території біля НВО №8 встановлено дитячий майданчик «Фрегат»- на території біля НВО №8 встановлено дитячий майданчик «Фрегат»

- облаштовано волейбольно-баскетбольне поле.

У 2020 році очікується реалізація малого проекту “Живемо активно”
біля буд. Лесі Українки, 62-а.



Проект “Безпечний футбол”



ф

Проект “Безпечний футбол”

.фрегат



ф

Проект “Дитяча мрія”

фрегат



Ж

Проект “Живемо активно”
Живемо активно



РОБОТА, СПРЯМОВАНА НА РОЗВИТОК 
ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І СПОРТУ:

для ліцею-школи №8
- вручено сертифікат для придбання звукової апаратури:вручено сертифікат для придбання звукової апаратури:





За особливі досягнення у навчанні 23 найкращі учні
ліцею-школи нагороджено грошовими сертифікатами:



Надано фінансову допомогу 
Зразковому хореографічному ансамблю «Олена» р у р р ф у

для участі колективу у міжнародних конкурсах у Грузії та Болгарії



Проведено лекторії та надано фінансову підтримку для реалізації 
проектів «Challenge Academy» «Державотворець» а також ряду іншихпроектів «Challenge Academy», «Державотворець» а також ряду інших 

заходів, спрямованих на всебічний розвиток молоді



З метою популяризації української культури
проведено акцію «Одягни дерево у вишиванку»проведено акцію «Одягни дерево у вишиванку»  



Заходи на Новій Балашівці до Дня писемності та української мови



ПОСТІЙНА ПІДТРИМКА ТИХ,
ЙХТО ЦЬОГО НАЙБІЛЬШЕ ПОТРЕБУЄ.

Відзначено медалями “За звитягу! Честь і слава!” 50 воїнів АТО



Ведеться постійна співпраця з 
волонтерами та благодійнимиволонтерами та благодійними 
організаціями. 
Підтримуються медикаментами 
першої допомоги військові якіпершої допомоги військові, які 
перебувають у зоні АТО



Мешканцям мікрорайону з 
обмеженими фізичними 
можливостями надано вуличні 
ходунки для полегшення 
пересування  а також засоби по 
догляду за лежачими хворими



Привітання людей похилого віку з ювілеєм та Великоднем, 
учасників бойових дій - з Днем перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війніу Другій світовій війні







Привітання дітей мікрорайону з Днем Святого Миколая.



СВЯТКУЄМО РАЗОМ
Д Н і У ї С КДень Незалежності України у парку Степняка Кравчинського



ст. кравчр



ст. кравчр



ст. кравчр



Новорічні ранки для дітей Нової Балашівки. 
Бі 600 і іБільше 600 діток отримали солодкі подарунки 

та позитивні емоції від спектаклю



Нрр



Нрр



Традиційні народні гуляння на Бєляєва з нагоди Масляної



Масляної



з нагоди Масляноїд



з нагоди Масляноїд



Масштабні загальноміські заходи на «Козачому острові», 
організовані командою ВО «Батьківщина» 
до Дня захисту дітей та Дня захисника Українидо Дня захисту дітей та Дня захисника України



коз острівр



коз острівр



коз острівр



коз острівр



Попереду ще дуже багато 
роботи, 
та запевняю, що докладу усіх
зусиль щоб кожен з нас міг іззусиль, щоб кожен з нас міг із
впевненістю сказати: 
"Я пишаюся містом, у якому
живу!"у

РАЗОМ ми 
зможемо більше!зможемо більше! 



Зворотній зв’язок р
Громадські приймальні:

Понеділок‐п’ятниця, 1‐а, 3‐я п’ятниця місяця
9.00‐16.30 год. 15.00 – 17.00 год.
вул. Руслана Слободянюка, 166, Районний будинок культури,вул. Руслана Слободянюка, 166, Районний будинок культури,
кім. 17 хорова зала

Тел. 095 550 77 33




