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Так невпинно плине час…Крок за кроком – і ось вже завершився черговий рік моєї каденції у VII 

скликанні Міської ради міста Кропивницького, де представляю ВО “Батьківщина”. Щиро кажучи, 

звітувати про депутатську діяльність непросто, адже вирішення того чи іншого питання залежить 

далеко не лише від моїх можливостей чи мого особистого бажання , а від впливу інших чинників: 

законодавчих аспектів, якості державних і міських програм та наявності чи відсутності їх 

фінансових можливостей.  
 

 Депутат – це не просто представник влади, 

особа яка наділена особливими повноваженнями       

та здатна безпосередньо впливати на ситуацію. 

Щонайперше - це обранець, який дав людям конкретні 

обіцянки і зобов’язаний їх виконати. Відповідно до 

Конституції України “…єдиним джерелом влади в 

Україні є народ”, а депутат є його представником, 

тому виборці округу № 17  (мікрорайон Ковалівка), які 

делегували мені повноваження представляти їх 

інтереси, мають право знати про результати моєї 

депутатської діяльності в органах міської ради та  

виборчому окрузі.  

 

 

Підбиваючи підсумки звітного періоду, а саме з грудня 2018 по грудень 2019 років, засвідчую, 

що моя діяльність як депутата була у межах повноважень, передбачених Законами України “Про 

статус депутатів місцевих рад”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та 

нормативними актами нашої держави, а також Регламентом міської ради.   
 

 

 

Одним із основних обов’язків своєї діяльності 

вважаю участь у пленарних засіданнях. Усі питання, 

які виносилися, намагався вивчити, обміркувати і 

дійти до їхньої суті. До багатьох виникало чимало 

зауважень, запитань, тому всіляко  сприяв їхньому 

опрацюванню на користь громади міста. Окрім 

важливих сесійних питань, брав участь на 

засіданнях комісії з питань житлово-комунаьного 

господарства, енергозбереження та комунальної 

власності, до складу якої я входжу. 



Протягом року тривала робота зі зверненнями 

громадян, проводилися як особисті прийоми у 

депутатській приймальні , так і виїзні (за ініціативи 

мешканців окремих будинків). Слід зазначити, що 

значна частина звернень стосувалася як завжди 

житлово-комунального фонду, надання матеріальної 

допомоги на лікування та реабілітацію, а також 

багатьох інших не менш важливих питань. По 

можливості намагався вирішити їх, звертаючись до 

міського голови, виконавчих органів ради, комунальних 

підприємств. Також багато питань, порушених у 

зверненнях, вирішував власними можливостями. 

 

З міського бюджету через “Програму утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства м. Кропивницького на 2017-2021 роки ” на виконання доручень виборців 

були виділені кошти для проведення наступних робіт: 

 

 

 

 

 
-  капітальний ремонт покрівлі будинку по просп. 

Перемоги, 8, корп. 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- цьогоріч ставив перед собою важливе 

завдання, яке полягало в якісному сполученні будинків 

мікрорайону, садочків № 17, 27 і школи № 20. Хочу 

сказати  -  мету  досягнуто. Адже саме дорога від 

житлового будинку по вул. Вокзальній 22 до 

газорозподільчого пункту виконує цю функцію; 

 

 

 

 

 

 

-  капітальний ремонт прибудинкової території будинку 

по вул. Вокзальній, 26, корп. 1, корп. 2; 

 

 

 

 

 



 

 

 
- поточний ремонт прибудинкових територій 

житлових будинків по вул. Вокзальній, 26, корп. 4 та 

просп. Перемоги, 6. 
 

 

 

 
Зазначені роботи виконано в повному обсязі. 

 
Вже котрий рік поспіль одним з найголовніших пріоритетів моєї роботи є підтримка сфери 

освіти, адже найкращі інвестиції – це інвестиції у дітей, в їхню освіту, а отже – в майбутнє. На  

окрузі, яким я опікуюсь, є три навчальні заклади: ДНЗ № 17, № 27, а також школа  № 20. Кожному     

з них належним чином приділено увагу, а саме  -  було подано звернення до відповідних управлінь щодо 

їхніх потреб. 

 

 
Хочу повернутися до звіту за минулий рік           

і нагадати, що у дошкільному навчальному закладі   

№ 27 “Вишенька” було вирішено дуже болюче 

питання для батьків, діти яких відвідують дитячий 

садочок, а саме – повне відновлення асфальтного 

покриття, яке перебувало у незадовільному стані. 

Тогоріч було виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на суму понад 1 500 000 грн. Роботи 

планувались в два етапи – у 2018 та 2019 роках.        

І це вдалося. 

 

 

 

 
 

ДНЗ (ясла-садок) № 17 “Орлятко” оновився, 

частково отримавши новенькі пластикові вікна на 

суму понад 400 000 грн.  

 

 

 

 

 

 

 
Стосовно школи № 20, хочу зазначити, що й 

цей навчальний заклад не залишився поза увагою. На 

капітальне відновлення великої спортивної зали було 

спрямовано кошти з міського бюджету у сумі понад 

1 500 000 грн. Роботи тривають. 

 



Вже котрий рік поспіль є правило  вітати 

школярів закладу  з  урочистими святами. Кожне 

свято не минає без привітань та довгоочікуваних 

подарунків. На святі першого дзвоника кожен 

першокласник отримав набір шкільного приладдя,       

а наприкінці навчального року кращі учні були 

заохочені грошовими винагородами за відмінні 

показники на олімпіадах різних рівнів. 
 

 

 

 

 

 

 
Придбано шкільну дошку для 1-А класу КЗ 

“НВО ЗНЗ I-III ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр “Сузір’я”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Своєчасно було вжито заходи, на прохання 

мешканців, щодо видалення та кронування аварійних 

і сухих дерев. Роботи виконано за такими адресами: 
- просп. Перемоги, 2; 

- просп. Перемоги, 6; 

- вул. Вокзальна, 18, корп. 2; 

- вул. Вокзальна, 28. 

 

 

 

 

 

 
Вже стало традицією спільно з  однопартійцями 

ВО “Батьківщина” влаштовувати свята. Цей рік 

також не став винятком. До “Дня захисту дітей”          

і “Дня Козацтва”, мешканці міста разом зі своїми 

родинами мали можливість відпочити, послухати 

виступи місцевих колективів, взяти участь у різних 

конкурсах з отриманням призів, скуштувати морозива 

та традиційного козацького кулешу. 

 

 

 
 

 



На жаль, ветеранів Великої Вітчизняної війни, що з боями пройшли фронтовими дорогами,             

з кожним роком стає все менше. До свята 9 травня, з особливим почуттям вдячності та шани, ці 

поважні люди отримали привітання з подарунками. 

 
Незмінним моїм обов’язком вже який рік є допомога ОСББ мікрорайону Ковалівка. Всіляко 

намагаюсь підтримувати їхні ініціативи, сприяти  вирішенню будь яких питань: де коштами,           

де - порадою, можливо, навіть власним прикладом. Відповідно до потреб  ОСББ, зокрема: “Щаслива 

Оселя 12”, “Добробут – 2016”, “Перемоги 14 – Ковалівка”, “Злагода – Люкс”, “Перемоги – 2”, 

“Заможна Оселя” надано фінансову допомогу на придбання будівельних матеріалів для проведення 

ремонтів. Без допомоги не залишився і кооперативний будинок округу -  ЖБК “Інгул”, на прохання 

мешканців якого придбано матеріали для відновлення козирків під’їздів. 

 

 

 
 

 

Також власним коштом  вирішено низку чимало важливих питань, а саме: 

- надано фінансову допомогу мешканцям під’їзду № 3 житлового будинку № 20, корп. 2  по  вул. 

Вокзальній на придбання  вхідних дверей та домофонного обладнання; 

- на прохання мешканців будинку № 26, корп. 4 (2-й під’їзд) по вул. Вокзальній виготовлено та 

встановлено поручень при вході до під’їзду;   

- надано фінансову допомогу мешканцям будинків № 24 (2-й під’їзд) та № 26, корп. 1 по вул. 

Вокзальній на придбання та встановлення домофонного обладнання; 

- спільно з мешканцями житлового будинку № 8, корп. 2 по просп. Перемоги відремонтовано 

фасади трьох під’їздів; 

 

- надано фінансову допомогу на придбання мультимедійного проектору для 1-Г класу НВО № 20; 

 

                 
 



- надано шифер та фарбу для потреб ДНЗ № 17 “Орлятко”; 

 

 

 

 

 

 

 
-  завезено пісок до дитячих майданчиків будинків та 

ДНЗ № 17 “Орлятко”, ДНЗ  № 27 “Вишенька”; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- на прохання мешканців мікрорайону виготовлено 

лавочки та урни для сміття. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кошти депутатського фонду для надання матеріальної допомоги у звітному періоді 

використано мною в повному обсязі, всі вони надані мешканцям для лікування та проведення операцій. 

 
“Поспішай зробити якнайбільше добра для людей…” (Народна мудрість). Вміння слухати, 

розуміти турботи, мати сили і бажання допомогти – це, на мою думку, головна життєва істина.     

З великою впевненістю можу сказати – спільними зусиллями зможемо подолати все, адже всіх нас 

спонукає одне – жити краще. Кожна добра справа може змінити не тільки власне життя,                 

а й оточуючих. Тож давайте робити добро разом! 

 

 

Громадська приймальня знаходиться за адресою: 

вул. Вокзальна, 16, корп. 3 ( приміщення “КП ЖЕО № 1” КМР”). 

Телефон для довідок: 095 321 16 25 

 

 

 

 

 

 


