Катерина Шамардіна
депутатка Міської ради міста Кропивницький
виборчий округ №40
Про депутатську діяльність у раді та в комісіях
Участь у сесійних засіданнях – присутня на
11 засіданнях.
Члинкиня депутатської групи ,,Рідний
край” в Міській раді міста Кропивницького.
Членкиня депутатської фракції політичної
партії ,,Рідне місто” в Міській раді міста
Кропивницького.
Секретарка постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
Голова міжфракційного депутатського об’єднання ,,Рівні можливості” в
Міській раді м.Кропивницький.
Членкиня координаційної ради з питань Громадського бюджету міста
Кропивницький.
Відвідувала дні депутата та засідання інших постійних комісій.
Ініціювала затвердження Програми боротьби з амброзією полинолистою на
території міста Кропивницького на 2019-2023
роки.
Ініціювала День депутата, на якому
обговорили питання утримання зелених
насаджень у місті, результатом якого стало
створення робочої групи, яка займається
розробкою Порядку обрізання та формування
крони дерев у місті Кропивницькому.
Внесла до порядку денного сесії проект рішення «Про приєднання до
Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад».
Таким чином Кропивницький пpиєднався до Євpопейської Хаpтії pівності
жінок і чоловіків у житті місцевих гpомад. І став одним з міст в Україні, яке
зробило важливий крок у публічному визнанні pівності жінок і чоловіків.
Спільно з громадськими активістками в рамках проекту «Європейська хартія
рівності всіх дії» працюю над створенням гендерного портрету
Кропивницького. Це сприятиме гендерно орієнтованому бюджетуванню
міста.

Про роботу на виборчому окрузі
Подано до виконавчих органів влади 89 звернень. Більша частина з них на
контролі, інші – виконано. Найбільше звернень надходило з питань житловокомунального господарства.
Матеріальна допомога
Цьогоріч з депутатського фонду 75 громадян міста отримало матеріальну
допомогу на лікування на суму 117 200 грн. Дізнатися щодо документів, які
потрібні для оформлення, та подати їх можна на моїх громадських
приймальнях.
Житлово-комунальне господарство
Позитивно вирішено питання щодо засипки рівчаку по пров. Балківському,
усунення розриття на прибудинковій території
по вул. Шульгіних, грейдерування з підсипкою
вторинним асфальтом дороги по пров.
Катранівському та пров. Загірному, покіс
амброзії на Кущівці.
Тісно співпрацюю з КП «Універсал-2005», КП
«Благоустрій» та ЖЕО №2. Частина звернень
перебувають на контролі до виконання.
За кошти міського та державного бюджетів в частині реалізації
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки виконано:
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Чернігівської та
Амурської, тупику Мінського, провулку Шахового. На етапі реалізації –
провулок Новгородський 1-ий та провулок Новгородський 2-ий.
Згідно видатків управління капітального будівництва виконано капітальний
ремонт дороги з водовідведенням на вулиці Калузька.
Співфінансувала проведення весняних толок на окрузі.

Транспорт
На прохання мешканців мікрорайону Велика Балка та опрацювавши питання
з управлінням транспорту та зв'язку, змінено графік руху автобусного
маршруту № 118, що курсує за маршрутом «Велика Балка – Центральний
ринок», шляхом додавання додаткового рейсу наприкінці І зміни та
додаткового рейсу на початку ІІ зміни.
Співпраця з закладами освіти
Співпрацюю з директорами та колективами КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.№1 –
ДЮЦ «Перлинка», корпус №1, ЗОШ І-ІІІ ст.№2 та ДНЗ №37 «Ластівка».
Цьогоріч за кошти міського бюджету, згідно виконання галузевих програм
управління освіти та капітального будівництва виконано:
- Капітальний ремонт покрівлі в корпусі №1 КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.№1
– ДЮЦ «Перлинка»;
- Встановлено огорожу та виконано капітальний ремонт покрівлі в ЗОШ
І-ІІІ ст.№2;
- Виконано утеплення будівлі ДНЗ №37 «Ластівка»;
- Виконано озеленення території ДНЗ №37 «Ластівка». Така можливість
з'явилася у рамках реалізації Програми природоохоронних заходів
місцевого значення на 2018 – 2020 роки. Усього було висаджено 19
берез, 20 туй, 25 кленів, 10 катальп, 84 ялівця та квіти.

Продовжую вручати щорічні премії «Кращий
учень навчального закладу» школярам, які
навчаються в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. За успіхи у
навчанні грошову винагороду отримали учениці 8
класу Анастасія Савенко та Анастасія Оковита.
Премію заснувала сім років і вручаю її двічі на
рік.
До 110 річниці школи для потреб навчального закладу подаровано бойлер.
Також 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.

Як голова Громадської організації «Молодіжне об’єднання «Рідне місто»,
ініціювала проведення конкурсу "Булінг: ми зможемо це зупинити!" серед
шкіл міста. У рамках конкурсу учні освітніх закладів мали надати своє бачення
що таке булінг та як з ним боротися. В результаті – надруковано плакати з
оцифрованої роботи учениць НВО №31, які перемогли у конкурсі. Плакати
надано в школи міста.

Організація святково-масових заходів
Долучилася до організації свят:
- «Новий рік» в сквері Покровському;
- Вітала ветеранів Другої світової війни, взяла участь у щорічному святі
до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на мікрорайоні
Завадівка;
- «Караоке на Кущівці» до Дня захисту дітей в сквері Покровському;
- Народні гуляння «На Івана, на Купала» в сквері Покровському;
- «День мікрорайону» в сквері Покровському до Дня міста.

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 загальноміські проекти.

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
Також
продовжують
свою
роботу
приймальні на округах, де люди можуть
подати звернення на моє ім’я. На окрузі №40
таких дві. На Кущівці – в приміщенні КЗ
«НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – ДЮЦ «Перлинка», корпус №1, на Балці – в
приміщенні ЗОШ І-ІІІ ст.№2. Прийом ведеться депутатами Подільської
районної ради у вівторок - з 16:00 до 18:00, у суботу - з 11:00 до 13:00.

