
Звіт про роботу депутата Кіровоградської  міської ради Кріпака Сергія 
Володимировича на теріторіальному округу № 33, мікрорайона Кущівка. 
 
Шановні мешканці, вважаю, що взаємовідносини виборець - депутат - виборець дуже 
важливі для нашого суспільства, тому  хочу коротко проінформувати.  Вас про свою 
діяльність як депутата міської ради, проведену  на мікрорайоні Кущівка за період з 25 
жовтня 2015 року по квітень 2016 року.  
 
Часу пройшло не багато, але в нас з Вами вже є деякі досягнення! 
 
За звітній період приймав участь у всіх організаційно публічних заходах та приділяв 
багато уваги громадянам, що зверталися за допомогою.  
 
Для покращення роботи зі своїми виборцями  мною були залучені помічники депутата: 
Шкаленко Анна Анатоліївна та Сокотнюк Валентина Леонідівна. Разом ми працюємо 
над кожним зверненням. В цілому, з проханнями і пропозиціями звернулися близько 120 
чоловік та було 5 колективних звернень. 

 
 
Можу стверджувати, що жодне звернення мешканців не залишилось без уваги. Таким 
чином до міської ради мною було подано 40 звернень з питаннями різних напрямків. Одне 
з найперших та важливих  – щодо проведення  роботи по освітленню (11 вулиць, 15 
провулків), та ремонту доріг в нашому мікрорайоні. Можна сказати, що початок 
покладено, а саме, на розі вулиці Херсонської та Інгуло - Набережної, біля місточка на 
острівець, який поремонтували, було встановлено ліхтар, крім того в бюджет на 2016 
рік закладено ремонт дороги по провулку Семенівському, проведення вуличного 
освітлення по вулиці Херсонській, та, по можливості,  деякі провулки та вулиці буде 
включено до поточного ремонту вуличного освітлення. Ми продовжуємо працювати у 
напрямку вирішення цих питань. 
 



За проханням мешканців, для забезпечення охорони публічного порядку на території 
мікрорайона Кущівка  було орієнтовано  та націлено додаткові патрульні наряди поліції. 
 
За нашими зверненнями було видалено 6 аварійних дерев, та виконано роботу по обрізці 
сухого гілля.  
 
За своєю ініціативою, в приймальній, за адресою: Водоп’янова, 60, що на території 
бібліотеки № 5, мною було організовано видачу «Соціальних карток». Близько 250 
пенсіонерів, ветеранів, та  людей інших пільгових категорій змогли отримати картки 
майже без черг та перешкод. Під час видачі карток заслухавши думку мешканців, ми 
разом подали колективне звернення з проханням відкрити «Соціальний магазин», та 
поновити роботу аптеки на території нашого мікрорайону. Тримаю це питання на 
контролі. 
 
В ході своєї діяльності особливу увагу і турботу наділяю школі № 30, що в нашому районі. 
І на то є поважна причина. Школа – це друга домівка для наших дітей. Тут вони не 
тільки отримують знання, тут формується індивідуальність дитини, відбувається її 
становлення, як особи. Саме школа допомагає дитині знайти своє місце в суспільстві і, 
багато в чому, визначає її майбутнє. Так як мене турбує питання виховання 
підростаючого покоління, за власною ініціативою брав участь у засіданнях батьківського 
комітету школи на якому батьки одноголосно ввели мене до складу батьківського 
комітету. На протязі всього часу допомагаю школі. За цей час було виділено новий посуд 
для шкільної їдальні та штори для актового залу.  
 
Взимку, під час снігопаду, власними силами  організував розчистку вулиць, провулків та 
території школи, завдяки чому наша Кущівка, одна з найперших та небагатьох районів 
міста була розчищена від снігу. 
 
Також, під час весіннього прибирання та восени, власними зусиллями було направлено 
додаткові машини зі збору сміття.  
 
Було проведено грейдерування доріг по провулкам: Приморський, 1-й Приморський, 2-й 
Приморський та по вулиці та провулку Маршала Говорова.  
 
Для дітей нашого округу, на футбольному полі що знаходиться на провулку 2-му 
Приморському, своїми силами  встановив дитячий майданчик. Зараз планується 
встановлення ще одного дитячо-спортивного майданчика на території, що навпроти 
будинку № 182, по вулиці Вознесенській. Також виготовлено, та встановлено дві 
додаткових гойдалки та два балансира для майданчика що знаходиться біля школи № 
30. 
 
Біля бібліотеки-філії №5, що на Водоп’янова, 60, було проведено ремонтні роботи – 
покладено плитку навколо бібліотеки, та зроблено пандус. 
 
За невеликий час моєї роботи депутатом – отримав подяки від мешканців Кущівки! У 
відповідь хочу сказати, що я також дуже вдячний кожному небайдужому мешканцю за 
особистий внесок у розвиток нашого району! Щиро дякую, та сподіваюсь на подальшу 
співпрацю! 
 
 
Шановні мешканці, Ви завжди можете звернутися до мене з пропозицією чи питанням. 



Прийом проводиться за адресою:  
вул.Водоп’янова, 60 ( на території бібліотеки №5, що біля школи № 30) 
Вівторок з 15:00 до 18:00 
Субота з 11:00 до 14:00. 
Разом ми зможемо більше!  
 
 


