Звіт депутата Міської ради міста Кропивницького
виборчого округу №34
Шамардіна Олександра Сергійовича
Про депутатську діяльність у раді та в
комісіях
Участь у сесійних засіданнях – присутній на 11
(100%).
 Співголова депутатської групи ,,Рідний
край”
в
Міській
раді
міста
Кропивницького.
 Голова депутатської фракції політичної
партії ,,Рідне місто” в Міській раді міста Кропивницького.
 Голова комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Проведено 32 засідання комісії, на яких розглянуто 800 проектів рішень.
 Член комісії з впорядкування зовнішньої реклами в місті.
 Член комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності.
 Член комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати
податків та зборів.
Відвідував дні депутата та засідання інших постійних комісій.
Про роботу на виборчому окрузі
У період за січень-початок грудня 2019 року подано до виконавчих органів
влади 145 звернень. Більша частина з них на контролі, інші – виконано.
Найбільше звернень надходило з питань житлово-комунального господарства.
Матеріальна допомога
Цьогоріч з депутатського фонду 63 мешканця міста отримало матеріальну
допомогу на лікування на суму 114 110 грн. Не відмовляв колегам депутатам
у виділенні спільної суми на фінансування особливо важких захворювань.
Дізнатися щодо документів, які потрібні для оформлення, та подати їх можна
на моїх громадських приймальнях.
Житлово-комунальне господарство
За кошти міського бюджету та державного бюджету в частині реалізації
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки виконано:

- капітальний ремонт прибудинкової території у будинку №122 по вулиці
Гоголя.
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Воронезька,
Саратівська, Акмолінська, провулку Ламаний.
- капітальний ремонт дороги та тротуару на провулку Середньому (від
вул.Генерала Родимцева до вул.Кримська). Капітальний ремонт провулку
Середній виконано завдяки співпраці з народним депутатом України
Олександром Горбуновим.

Співфінансував проведення весняних толок на мікрорайонах Кущівка,
Катранівка, Велика Балка та Завадівка. А саме:
 Пофарбовано дитячий майданчик по вул.Мотокросній та зроблено нову
покрівлю на пісочниці, пофарбовано дитячі майданчики по вул.Генерала
Родимцева, у дворі будинку по пров.Експерементальний, 8 та
спортивний майданчик по вул.Тульська, завезено пісок на дитячий
майданчик по пров.Верхньовеселий, завезено пісок та пофарбовано
дитячий майданчик у дворі будинку № 72в, 98/1, 92/1 по вул. Генерала

Родимцева, пофарбовано спортивний та дитячий майданчики, лавки,
входи до під’їздів по вул. Хабаровська;
 Проведено благоустрій території на майданчику для відпочинку на
вул.Преображенській, благоустрій прибудинкової території та
фарбування дитячого майданчику по пров.Експерементальний, 1,
благоустрій території у дворі будинку №81 по вул.Генерала Родимцева,
встановлено лавки для відпочинку в дворах по вул. Генерала Родимцева
92/1, 72в та пров.Експерементальний,8, відремонтовано сходинки по
вул.Тульська;
 Надано фарбу для ремонту під’їздів у будинку №1 по
пров.Експерементальний та інформаційно-адресні таблички на будинки
по вул. Павла Луньова.

Проводив виїзні прийоми з питань ЖКГ:
- з жителями будинків №81 та 81а по вулиці
Генерала Родимцева щодо ремонтів покрівлі та
прибудинкової території, тарифікації за
комунальні послуги та меж прибудинкової
території будинків;
- на провулку Верхньовеселий, щоб вирішити
питання очистки сміття поблизу приватних
будинків, які встигли навезти невідомі під час
снігопадів;
- з жителями будинку №98/1 по вулиці
Генерала Родимцева. Мешканці будинку
вказали на недоліки при ремонті покрівлі,
підрядник їх усунув;
- відреагував на скаргу жителів будинку №28а
по вулиці Преображенська щодо початку
будівництва офісу поряд з будинком. На
зустріч запросили орендаря земельної ділянки.
Для врегулювання конфлікту забудовник
зобов’язався облаштувати дитячий майданчик, паркан навколо будинку, в’їзні
ворота і спільно з мешканцями виконати озеленення та благоустрій двору;

- з жителями будинку №109-а по вулиці Віктора
Чміленка. Питання, яке обговорювали –
капітальний ремонт прибудинкової території;
- з жителями Завадівки щодо ліхтара поруч з
дитячим майданчиком та підходом до яру, яким
люди ходять до зупинки громадського
транспорту по вул.Північна. Питання вирішено.
Транспорт
Встановлено знаки про зупинки громадського транспорту по вулиці
Жуковського, Генерала Кульчицького та Десантників. Продовжується робота
щодо облаштування критих зупинок громадського транспорту.
У грудні 2019 року вирішено багаторічну проблему транспортного сполучення
вулиць Івана Сірка та Яворницького. Наразі туди курсує муніципальний
великогабаритний автобус №103. Для цього КП «Універсал-2005» виконав
підсипку дороги та обрізку дерев від пров.Експерементальний.
Надходили звернення з проханням змінити маршрут №130а. Люди та голови
квартальних комітетів просили, щоб автобус заїжджав до онкологічного
диспансеру. Питання вирішено.
Безпека мікрорайонів
На локальній громадській приймальні в будинку №7 по вулиці Хабарівська
продовжує свою роботу дільничний інспектор.
Співпраця з закладами освіти
Співпрацюю з директорами та колективами загальноосвітніх шкіл №1, 2, 24,
НВК «Кіровоградський колегіум» та Завадівської гімназії.
Цьогоріч за видатками управління капітального будівництва виконано ремонт
коридору в НВО №1. На ремонтні роботи витрачено 250 000 грн.
Також зроблено капітальний ремонт спортивної зали в ЗОШ №24 на майже
850 000 грн.

Традиційно до свята останнього дзвоника
учениці НВО №1 отримали стипендії за успіхи
в навчанні - Катерина Суханевич, Поліна
Непорожня, Діана Єсьман, Анна Ковальова.
Стипендію отримала і переможниця обласної
олімпіади з екології, учениця НВО ЗОШ №24
Діана Бандуровська разом з її вчителем
Людмилою Ішуткіною.
Щорічно до Дня Миколая діти-сироти, діти з
інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей та
діти учасників АТО, які навчаються в
навчальних закладах, з якими я співпрацюю,
отримують солодкі новорічні подарунки.
Соціальна допомога
Є головою піклувальної ради Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Відвідував Благодійний пікнік до Дня матері та підтримав акцію #Щедрий
вівторок, яку організовували в Центрі. Завдяки співпраці придбано сучасний
телевізор до психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.
Цьогоріч піднято питання організації харчування дітей, які перебувають в
Центрі. Питання під контролем.
Регулярно відвідую психоневрологічний інтернат, який розташований на
Кущівці та в якому перебувають самотні пенсіонери і люди з
інвалідністю. Вихованцям на свята привозив солодощі та організовував
концертну програму.

Громадський бюджет міста
У цьому році виконано капітальний ремонт двох тротуарних доріжок, які
перемогли під час голосування проектів у конкурсі «Громадський бюджет
міста» в 2018 році. Одна з них знаходиться по вулиці Мечнікова, інша – по
вулиці Генерала Родимцева вздовж дитячого майданчика «Катранівський».
Автори проектів – місцеві жительки Тетяна Сагаль та Надія Салова.
Виконується облаштування баскетбольно-волейбольного майданчика на
території НВО №1. Автор проекту – Лілія Ваврічина.

Виконував контроль під час виконання робіт.

Організація святково-масових заходів
Разом з депутатами фракції «Рідне місто» взимку
проводили святкування Нового року та Масляної.
У День 74-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні разом з депутатами партії
«Рідне місто» привітали ветеранів та поклали
квіти до вічного вогню. Усього на звернення
первинної ветеранської організації мікрорайону
Кущівка привітання отримали 25 ветеранів Другої
світової війни. Також взяв участь у щорічному
святі до Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні на мікрорайоні Завадівка.
Влітку в сквері Покровському до Дня захисту
дітей пройшло «Караоке на Кущівці» та народні
гуляння «На Івана, на Купала».
Традиційно восени в сквері Покровському
пройшло свято «День мікрорайону»! Вже
дев’ятий рік поспіль до Дня міста його
організовують представники політичної партії
«Рідне місто» і запрошують на нього жителів
Кущівки, Катранівки, Великої Балки, Катранівки
та усього міста.
Упродовж року вітав старожилів мікрорайону з
ювілеєм.
Підтримка загальноміських ініціатив:
- Придбання тролейбусів з автономним ходом;
- Ремонт шляхопроводу по пров.Об’їздному;
- Будівництво проїжджої частини по вул.Ельворті (Арка);

-

Будівництво багатоповерхівки по вул.Г.Жадова;
Ремонт стаціонару №1 ЦМЛ та жіночої консультації на вул.Г.Жадова;
Ремонт загальноміських доріг;
Реставрацію будівлі по вул.А.Паученка для створення ЦНАПу;
Капітальний ремонт спортивної зали КДЮСШ №2;
та інші проекти ініційовані міським головою, секретарем міської ради,
депутатським корпусом.

Громадські приймальні
Продовжує працювати онлайн приймальня депутатів фракції «Рідне місто».
Перейшовши за посиланням ridnemisto.kr.ua, можна залишити звернення,
ознайомитися з моєю діяльністю та обласної організації політичної партії
«Рідне місто», долучитися до різних ініціатив.
Працює основна приймальня в центрі міста
за адресою: вул.Арсенія Тарковського, 41а,
у вівторок та четвер з 9:00 до 13:00, у
суботу – з 10:00 до 12:00 за попереднім
записом по номеру телефону 27-22-27, або
066-255-92-90.
Також
продовжують
свою
роботу
приймальні на округах, де люди можуть подати звернення на моє ім’я. На
моєму окрузі таких дві. На першому поверсі під’їзду №3 у будинку №7 по вул.
Хабарівська та в НВО №1 по вул. Таврійська 29/32. Прийом ведеться
депутатами Подільської районної ради у вівторок - з 16:00 до 18:00, у суботу з 11:00 до 13:00.

