
РІЧНИЙ ЗВІТ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ 
РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

VІІ СКЛИКАННЯІІ СКЛИКАННЯ
за 2019 рік

ЯРЕМЧУК ВАЛЕНТИНИ



Напрямки роботи

діяльність у міській раді робота з виборцями

захист інтересів громади, виконання доручень 
виборців, у межах депутатських повноважень, 

наданих Законом України «Про статус депутатів 
місцевих рад». 



Відвідування й активність на 
пленарних засіданнях міської ради 

працювала на 10 з 11 пленарних засідань сесій міської ради; 

зареєстровано 68 депутатських звернень  та запитів (не враховуючі 
звернення по наданню матеріальної допомоги)



Робота в постійних комісіях 
 член постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, енергозбереження та 
комунальної власності. 

 Основні напрямки роботи в комісії:

 попередній розгляд проєктів програм з питань 
розвитку житлово-комунального господарства та 
енергозбереження;
 вивчення і підготовка питань про стан та 
розвиток галузі, підготовка висновків з цих питань; 
 вивчення і пропаганда позитивного досвіду 
інших міст та впровадження його в місті 
Кропивницькому;
 розгляд проєктів рішень, програм, що стосуються 
питань приватизації та розвитку комунальної 
власності, підготовка пропозицій до них; 
 підготовка проєктів рішень на розгляд сесій з 
питань, що стосуються повноважень комісії; 
 здійснення контролю за виконанням рішень ради.



Робота в постійних комісіях 
 член комісії з питань надання матеріальної адресної допомоги мешканцям міста 
Кропивницького. 

За особистим поданням – 85 звернень на загальну суму 119 100 грн.



 За 2019 рік було проведено 
46 особистих прийомів 
громадян;

Кожну середу о 10-00
с.Нове, вул. Металургів 
(приміщення селищної ради)

Особистий прийом громадян



Транспорт
Робоча нарада із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради, начальником управління транспорту і представниками перевізників щодо 
удосконалення роботи пасажирського транспорту маршруту №274 (великогабаритний 
транспорт і приватні маршрутки) шляхом співпраці.

На маршруті № 274 (пл. Б. Хмельницького – с. Нове) працює 6 автобусів КП 
«Електротранс»



Опалення 
 У 2019 році завершено реконструкцію та введено в експлуатацію діючу котельню і теплові 
мережі від неї по вул. Металургів, 7-а.

 В ході виконання робіт було замінено зовнішні теплові мережі та встановлено додаткове 
обладнання, що дало змогу перепідключити 27 житлових будинків, дві школи, дошкільний заклад, 
музичну школу, поліклініку, театр танцю «В гостях у казки» до котлів нової сучасної економічної 
модульної котельні.

 Загальна вартість основних фондів, які введено в експлуатацію, з урахуванням робіт виконаних в 
попередньому році, становила 18 904,370 тис.грн.



Освіта (ЗОШ №37)

 Оплата праці – 4 308 090 грн;
 Комунальні послуги – 766 963 грн;
Інші послуги – 187 522 грн;
продукти харчування – 485 502 грн;
Предмети, обладнання та 
інвентар – 198 323 грн;
Придбання обладнання  та предметів 
довгостр використання – 117 082 грн.

ВСЬОГО:  6 063 482 грн



Освіта (ЗОШ №37)

 Капітальний ремонт санвузлів – 300 тис.грн



Освіта (ЗОШ №10)

 Оплата праці – 6 568 618 грн;
 Комунальні послуги – 1 405 640 грн;
Інші послуги – 61 006 грн;
продукти харчування – 63 912 рн;
Предмети, обладнання та 
інвентар – 70 874 грн;
Придбання обладнання  та предметів 
довгостр використання – 18 256 грн.

ВСЬОГО:  8 188 306 грн



Освіта (ЗОШ №10)

Заміна вікон у 2019 році – 500 тис.грн



Освіта (ЗОШ №10)

Кабінет Трудового навчання

Оновлення кабінету трудового навчання:

Індивідуальні набори інструментів для всіх учнів 

Навчальний матеріал –

                                стенди



Дошкільні заклади освіти
 Утримання дошкільних закладів  №16 та №74:

 2019 рік – 3 970 200 грн.



Медичні заклади

Утримання структурних підрозділів лікувально-
профілактичних закладів (оплата енергоносіїв, придбання 
меблів, комп’ютерної техніки, придбання медикаментів, 
дезінфекційних засобів, медичних матеріалів):

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №7 – 
273,4 тис.грн

Поліклінічне відділення №3 – 527,0 тис.грн

Всього: 800,4 тис.грн



Робота в міжфракційному об’єднанні жінок
 Участь у круглих столах з питань координації дій щодо протидії насильства у сім'ї



Робота в міжфракційному об’єднанні жінок

 Робота по створенню центру з надання допомоги жертвам домашнього насилля

608 виїздів з них 246 викликів знайшли своє підтвердження. На облік поставлено 108 осіб.



Робота в міжфракційному об’єднанні 
жінок

 Відвідування соціальних центрів нашого міста



Робота з громадянами
 Продовжена робота по реконструкції бейсбольного поля, що на селищі Новому.

 За кошти міського бюджету виготовлена проєктно-кошторисна документація та виконана 
експертиза.



Робота у координаційній раді з питань 
Громадського бюджету



Громадський бюджет-2019
Великий проєкт № 3 «Спортивне містечко "NEW LIFE"»

 Проєкт передбачає укладення покриття, 
створення сучасного футбольного поля та 
тенісного корту. Реалізація проєкту відкриє 
широкі можливості для жителів селища 
Нового та дасть змогу проводити турніри та 
чемпіонати області з футболу
 Автор: Шутова Світлана
 Місце реалізації: : вул. Металургів, 10, 29, 
36, селище Нове
 Проєкт набрав 1242 голоси
 Кошторис –  1 млн. грн.

Проєкт на стадії реалізації



Громадський бюджет-2019
Малий проєкт № 27 «Дитячі мрії»

 Проєкт передбачав створення дитячого 
майданчика

 Автор: Боса Наталія 

 Місце реалізації: вул. Металургів, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, селище Нове

 Проєкт набрав 397 голосів

 Кошторис – 150 тис. грн.

Проєкт реалізовано



Громадський бюджет-2019
Малий проєкт № 15 «Облаштування дитячого 
спортивно-ігрового майданчика біля ЗОШ № 

37»

 Проєкт передбачав встановлення дитячого 
спортивно-ігрового майданчика, який дасть 
змогу дітям покращувати не лише фізичний 
стан, а й виховувати в них командний дух

 Автор: Чернаєнко Тетяна

 Місце реалізації: вул. Металургів, 22А, 
селище Нове

 Проєкт набрав 263 голоси

 Кошторис – 150 тис. грн.

Проєкт реалізовано



Малий проект  № 20  «Встановлення та облаштування 
глядацьких трибун на бейсбольному стадіоні “Юність“»

Основною метою реалізації проекту є:
- створення сприятливих умов для повноцінної організації 
спортивних турнірів і змагань; 
- розвиток підростаючого покоління і пропаганда здорового 
способу життя; 
- залучення різних вікових категорій населення до спортивно-
масових заходів; 
- зміцнення і розвиток партнерських взаємовідносин між 
командами; 
- створення зручних умов для вболівальників; 
- проведення турнірів на більш високому рівні та перспектива 
залучення додаткових коштів

Автор проекту: Лимаренко Сергій Миколайович 

Місце реалізації проекту: вул. Металургів, біля будинку №36, 
селище Нове.

Проект набрав  1014 голосів. 

Кошторис проекту  -  150 тис грн

Проект на стадії реалізації

?



Великий проект  № 4 «Місту – “Амфітеатр“(сучасний 
концертний комплекс)»

Основною метою реалізації проекту є:
- створення сприятливих умов для повноцінної організації 
спортивних турнірів і змагань; 
- розвиток підростаючого покоління і пропаганда здорового 
способу життя; 
- залучення різних вікових категорій населення до спортивно-
масових заходів; 
- зміцнення і розвиток партнерських взаємовідносин між 
командами; 
- створення зручних умов для вболівальників; 
- проведення турнірів на більш високому рівні та перспектива 
залучення додаткових коштів

Автор проекту: Савицький Віктор Андрійович

Місце реалізації проекту: вул. Металургів, біля будинку №36, 
селище Нове.

Проект набрав 2733 голосів. 

Кошторис проекту  -  1 млн грн

Проект на стадії реалізації



Малий проєкт № 5 «Здоров’я понад усе» 

 Проєкт передбачає закупівлю обладнання 
для аналізів (…)

 Автор: Козин Аміна

 Місце реалізації: Поліклінічне відділення 
№3, вул. Металургів, 25А, селище Нове

 Проєкт набрав 546 голосів

 Кошторис – 249 тис. грн.

Проєкт буде реалізовано у 2020 році



Соціальний проєкт № 4  «Інклюзивна освіта в місті: разом 
крок за кроком» 

 Проєкт передбачає укладання тротуарної 
плитки на території біля ЗОШ №10 для 
комфортного та безпечного пересування дітей 
з особливими потребами

 Автор: Ребець Ірина

 Місце реалізації: вул. Металургів, 33А, 
селище Нове

 Проєкт набрав 791 голос

 Кошторис – 254 тис. грн.

Проєкт буде реалізовано у 2020 році



Благоустрій
Матеріали для облаштування елементів благоустрою біля 

будинку Металургів, 5а



Робота з громадянами
 За зверненням та їх допомого батьків наших спортсменів були виготовлені глядацькі лавки 
біля спортивного поля. 



Благоустрій 

 Ремонт під’їздів – 4

 Ремонт козирків - 5



Традиційне прибирання парку



Святкування Дня міста



Привітання з нагоди 30-ї річниці з дня виведення радянських 
військ з республіки Афганістан воїнів-афганців, які 

проживають на селищі Новому



Привітання ЦДЮТ «Центр-Юність» з 35-ою річницею 
створення



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
ЗАПРОШУЮ ВАС НА ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ, ЯКИЙ ПРОХОДИТЬ КОЖНУ СЕРЕДУ У 
ПРИМІЩЕННІ НОВЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 
БУД. 3. 
ГОДИНИ ПРИЙОМУ: З 10:00 ДО 12:00.

ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО МЕНЕ: 

ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ YAREMCHUK@KRMR.GOV.UA  
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/YAREMCHUK.VALENTINA 

ЗА  ТЕЛЕФОНОМ +38 (067) 654 32 10  
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