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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 2019 року по 01 

лютого 2020 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 2019 року по 01 

лютого 2020 року відбулося 11 пленарних засідань міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання на 9 з яких був присутнім (відсутнім був 

лише за випадків відрядження чи хвороб). В ході засідань мною, як депутатом 

було проголошено 14 виступів, в тому числі пропозиції, заяви та запитання. 

 За звітний період мною було подано 10 звернень (з яких 4 виконано та  

6 знаходяться на контролі), ініційовано 8 та долучено до 48 депутатських 

звернень груп депутатів щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги 56  громадянам на суму 124 850 гривень. 

 Будучи членом комісії з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження  та комунальної власності приймав участь у 5 засіданнях комісії.



 За мого сприяння, як депутата та управлінням торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради м. Кропивницького 26.10.2019 року було проведено 

ярмарок з продажу продовольчих і непродовольчих товарів та сувенірної 

продукції з нагоди святкування 55-ої річниці селища Гірничого. 

 Відповідно до галузевих програм на 2017-2021 роки протягом 2019 року на 

території виборчого округу № 29, виконані наступні ремонтні роботи: 

 - поточний ремонт внутрішньо дворової дороги по вул. Нижній 

Пятихатській, 20-а; 

 - капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду по вул. Нижній 

Пятихатській, 9-а; 

 - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Сергія 

Котового (Новозавадській). 

 Зараз тривають роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку 

№ 22 по вул. Лінія, 5-а. 

 Асфальтування дорожнього покриття по вул. Петра Левченка включено до 

переліку заходів, виконання яких планується на 2020 рік. 

 За моїми депутатськими зверненнями, щодо покращення умов закладів 

освіти та молодших навчальних закладів по 29 виборчому округу,  було здійснено:  

 Проведення капітального ремонту у комунальному закладі «Гірнича гімназія 

Міської ради м. Кропивницького» та заміна віконних блоків на металопластикові з 

енергозберігаючими склопакетами на загальну суму 189,3 тис. грн. В гімназії 

виконано капітальний ремонт огорожі з встановленням зовнішнього освітлення 

на загальну суму 1 1620,2 тис. грн.  та виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на капітальний ремонт покрівлі на загальну суму 87,7 тис. грн.. 

 У 2019 році для дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) № 69 

«Кристалик» комбінованого типу виконані роботи по заміні вікон на 

металопластикові з енергозберігаючими склопакетами  на суму 35,2 тис. гривень 

та укладено енергосервісний договір  садочку «Кристалик» на загальну суму 7699,0 

тис. грн.  



 У відповідності до Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 (зі змінами) у 

2019 році управлінням капітального будівництва міської ради м. Кропивницького 

за рахунок коштів бюджету розвитку проведено роботи: 

- капітальний ремонт музичної школи № 4 м. Кропивницького селища Гірниче 

вул. Лінія, 1-а, буд. 3-а з посилення стін будівлі, їх внутрішнього оздоблення та 

влаштування водовідведення атмосферних опадів з покрівлі на загальну суму 489,2 

тис. грн.  

 Також, за сприяння управління культури і туризму Міської ради м. 

Кропивницького, у музичній школі № 4 виконано роботи з встановлення 

енергозберігаючих вікон у кількості 10 од. на суму 68,1 тис. грн., придбано 

комп’ютер на суму 13,5 тис. грн. та музичні інструменти на суму 20,4 тис. грн.. 

- ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 с. Гірниче розроблено проектно-кошторисну 

документацію, проведено експертизу та отримано позитивний висновок щодо 

проведеної експертизи проекту на капітальний ремонт харчоблоку на загальну 

суму 76,95 тис. грн.. 

  Для бібліотеки-філії № 15 міської централізованої бібліотечної системи 

міста Кропивницького придбано 421 примірник книг та 48 екземплярів 

періодичних видань на загальну суму 33,7 тис. грн. 

 Стосовно запровадження медичної реформи, комунальне некомерційне 

підприємство «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Міської ради 

міста Кропивницького 15.01.2019 року уклало договір з Національною службою 

здоров’я України про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій 

строком дії з 01.01.2019-31.12.2019 р. Протягом 2019 року підприємство 

фінансується за рахунок коштів державного бюджету Національної служби 

здоров’я України, також використовується для покращення матеріально-технічної 

бази підприємства, у тому числі на придання обладнання та виконання 

капітальних ремонтів. Обсяги та напрямки використання коштів визначаються 

керівником підприємства в межах чинного законодавства України. 



 Програмою розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у           

м. Кропивницький було забезпечено  придбання у комунальну власність міста КП 

«Електротранс» міської ради міста Кропивницького» 10 нових автобусів середньої 

місткості, які  поліпшують транспортне обслуговування мікрорайонів міста, в тому 

числі селища Гірничого. 

 Також для поліпшення транспортного обслуговування мешканців с. Гірниче 

та мікрорайону Масляниківка, схема руху автобусного маршруту № 46 «сел. 

Гірниче-Новомиколаївка» було змінено. Відповідно до нової схеми марш туру 

автобуси курсують по вул. Ярошенка, Бобринецький шлях до кінцевої зупинки 

«Іподром» та у зворотному напрямку.  

  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 


