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З В І Т 

депутата Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

ДЕРКАЧЕНКА Юрія Олександровича 

за період з січня 2019 року по грудень 2019 року 

 
Керуючись положеннями статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» депутат зобов’язаний звітувати перед виборцями про свою роботу не рідше одного 

разу в рік.  

 

Шановні мешканці територіального виборчого округу № 28,  

шановні жителі мікрорайону ЛЕЛЕКІВКА! 

 

ТВО № 28: (вул.Будівельників, вул.Григорія Журбинського, вул.Делегатська, 

вул.Козацька, вул.Комунальна, вул.Мінська: 2А–103, 110; вул.Холодноярівська: 1–93/1; 

вул.Підлісна, вул.Радищева: 1А, 3, 5, 7–7А, 13–13А, 15, 17, 21, 23– 31; вул.Ризька, 

пров.Виноградний, пров.Військовий, пров.Гайдамацький, пров.Григорія Журбинського, 

пров.Делегатський, пров.Козацький, пров.Комунальний, пров.Курінний, пров.Мінський, 

пров.Титова, пров.Уральський, проїзд Підлісний: 8–20В; тупик Азовський, тупик 

Холодноярівський, тупик Уральський вул.Вітебська, вул.Волгоградська, вул.Гідросилівська, 

вул.Гуляницького, вул.Ентузіастів, вул.Керченська, вул.Львівська, вул.Мелітопольська, 

вул.Мінська: 105–109, 111–167А; вул.Московська: 94А–200; вул.Павлоградська, 

вул.Польова, вул.Прилуцька, вул.Радищева: 2–2А, 4, 6–6А, 8–12, 14, 16–16А, 18–20А, 22; 

вул.Скульського, вул.Сонячна, вул.Спренжина, вул.Тарана, вул.Шканди, пров.Азовський, 

пров.Архангельський, пров.Березовий, пров.Вітебський, пров.Іванівський, пров.Каспійський, 

пров.Луговий, пров.Луговий 1-й, пров.Луговий 2-й, пров.Холодноярівський, 

пров.Мурманський, пров.Павлоградський, пров.Севастопольський, пров.Солдатський) – 

мікрорайон міста Кропивницький під назвою Лелеківка, досить мальовничий, з 

гарною природою та ландшафтом, але, на жаль, із типовими нагальними 

проблемними питаннями для міста: зовнішнє вуличне освітлення, відсутність 

асфальтного покриття на вулицях, транспортна розв’язка, тощо 
 Основні заходи, які були проведені на окрузі за рахунок видатків місцевого 

бюджету та соціально орієнтованого бізнесу: 

- проведення заходів з водопониження грунтових вод (відшкодування 

витрат по усуненню підтоплення Лелеківського житлового масиву) – 

витрачено 640 тисяч гривень; 
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- встановлено зовнішнє вуличне освітлення по вулицях мікрорайону: на 

загальну суму близько 500 тисяч гривень; 

 

 
 

 

 

 

- облаштовані та відновлені два дитячих майданчика; 

 

 

- здійснені роботи по санітарній розчистці прибережної території озера в 

районі вулиці Журбинського та провулку Козацького з подальшим 

облаштуванням громадського пляжу і дитячого майданчика – витрачено 

близько 300 тисяч гривень; 
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- - здійснені роботи по санітарній розчистці дерев в районі вулиці    

Журбинського та провулку Козацького   

 

 

 

 

 

 



За сприяння депутата було започатковано рух великогабаритних 

автобусів та тролейбусів на автономному ходу до селища Молодіжне 

мікрорайону Лелеківка, які придбано за рахунок місцевого бюджету. 

«4 нові тролейбуси з автономним ходом розпочали курсувати 

Кропивницьким за новим маршрутом №7 від сьогодні, 24 жовтня 2019 року. 

Новий маршрут №7 прямує по вулиці Жадова, Пацаєва, Великій 

Перспективній, педуніверситет, під арку, по вулиці Короленка і на Лелеківку. 

І в зворотному напрямку» 

https://gre4ka.info/suspilstvo/55167-zhadova-lelekivka-u-kropyvnytskomu-budut-

kursuvaty-novi-troleibusy-z-avtonomnym-khodom-foto?fbclid=IwAR23hOdXg_DgRqO2XEli-

eFIbFQPA1XQ250_jZQ6K9-UdKC26lV8lZUGVk0 
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- В цьому pоці виконали комплекс геодезичних та геологічних 

вишукувань для будівництва мосту чеpез Інгул між вулицями 

Казанською та Pодищева. В пеpспективі це дасть змогу повноцінно 

з’єднати тpанспоpтним сполученням два мікpоpайони (Лелеківку та 

Стаpу Балашівку. 
https://dostyp.com.ua/novini/u-kpopivnits-komu-planuiut-pobuduvati-mist-iakii-z-iednaie-

lieliekivku-ta-stapu-balashivku-

1?fbclid=IwAR0crtmEh8xfFGFOiWYe5oNUcD9THzSYammwGoiOtEmrXJVAENOlmvYZEY

s 

 

 

 

- На черговій сесії міської ради депутати розглянули та підтримали 

проект рішення, підготовлений представником “Європейської 

Солідарності”, членом земельної комісії Юрієм Деркаченком щодо 

звернення місцевих депутатів до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів відносно компенсації у грошовому еквіваленті за земельні 

ділянки для учасників бойових дій, учасників АТО/ООС. 

У тексті звернення, зокрема, йдеться, що “станом на сьогодні до Міської 

ради міста Кропивницького звернулись більш як 2 000 учасників бойових дій 

із заявами на отримання у власність земельних 

ділянок на території міста для будівництва та обслуговування житлових 

будинків. Проте, враховуючи об’єктивні обставини, задовольнити всі 

клопотання не є можливим“. 

Так, пропонується виплатити військовим компенсацію у грошовому 

еквіваленті за неотримані земельні ділянки. “Оскільки вирішення питання 

щодо виплати компенсації та визначення такого відшкодування виходить за 

рамки повноважень міської ради, звертаємось до вас із пропозицією про 

врегулювання вказаного питання на законодавчому рівні“, – зазначається у 

тексті. 
https://projektor.com.ua/2019/12/03/deputaty-miskrady-zvernutsia-do-kabminu-shchob-

vidsutnist-zemelnykh-dilianok-dlia-atovtsiv-kompensuvaly-hroshyma/ 
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- Для ефективної комунікації створено та активно використовується 

сторінка в соціальних мережах «ЛЕЛЕКІВКА КРОПИВНИЦЬКИЙ». 
  https://www.facebook.com/lelekivka.krop/ 

 

 

 

- Редакція Точки доступу продовжує спецпроект «Знайомтесь, 

Кропивницький», за допомогою якого розповідає мешканцям та гостям 

міста про історію та особливості його мікрорайонів. Сьогодні ж 

пропонуємо дізнатися більше про життя Лелеківки й Лісопаркової. 
https://dostyp.com.ua/novini/znaiomties-kropivnits-kii-mikroraioni-lieliekivka-i-lisoparkova-

foto?fbclid=IwAR0b44ZVFyN15OzC0fZO4a9Kh9paSZabrymONtSLyk8l-4_oj092F6aLndg 

 

 
 Громадська приймальня працює за адресою: вулиця Велика Перспективна, 41, 

кімната № 135. Особистий прийом з 10.00 до 18.00 год, окрім суботи та неділі. 

 

 

З повагою,        

         Юрій ДЕРКАЧЕНКО 

https://www.facebook.com/lelekivka.krop/
https://dostyp.com.ua/
https://dostyp.com.ua/novini/znaiomties-kropivnits-kii-mikroraioni-lieliekivka-i-lisoparkova-foto?fbclid=IwAR0b44ZVFyN15OzC0fZO4a9Kh9paSZabrymONtSLyk8l-4_oj092F6aLndg
https://dostyp.com.ua/novini/znaiomties-kropivnits-kii-mikroraioni-lieliekivka-i-lisoparkova-foto?fbclid=IwAR0b44ZVFyN15OzC0fZO4a9Kh9paSZabrymONtSLyk8l-4_oj092F6aLndg

