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Здійснюючи депутатську діяльність,  була присутня на пленарних 

засіданнях Кропивницької міської ради восьмого скликання у період з 

04.12.2020 по 30.06.2021 – 6 із 7ми.  

Як Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, 

соціальної політики, культури та спорту провела 7 засідань комісії з питань 

освіти, культури та 1 спільне виїзне засідання спільно з бюджетною комісією. 

За результатами роботи комісії, на сесіях Кропивницької міської ради 

восьмого скликання у період з 04.12.2020 по 31.03.2021 були прийняті 

рішення за напрямками: 

Напрямок Кількість рішень 

Освіта, культура і туризм, робота з 

сім’ями, молоддю та дітьми, фізична 

культура та спорт 

20 

Охорона здоров’я 4 

Соціальна підтримка населення 6 

Активну роботу проводила між засіданнями: 

- участь в роботі МФО «Рівні можливості»; 

- комісія по проведення конкурсів на посади педагогічних працівників 

комунального закладу «Кропивницький міжшкільний ресурсний центр №1»; 

- комісія по проведення конкурсів на посади директорів закладів освіти 

міста: 34, Сокіл, Спец1, Кропивницький НРЦ №1; 

- конкурсна комісія Кропивницької міської ради.  

- участь в розробці Стратегії м. Кропивницького-2030 в складі робочої 

групи: «Цифровізація муніципального простору». 

 
За перше півріччя 2021 року мною проведено 12 депутатських 

прийомів громадян, під час яких я керувалася Конституцією України, 

Законом України «Про звернення громадян», Указом  

Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 

та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та місцевого самоврядування», Порядком організації прийому 

громадян та іншими нормативно-правовими актами.  

Під час проведених прийомів, громадяни звертались з проханням  

виділення матеріальної допомоги на лікування, питаннями проведення 

ремонту дорожнього покриття міжбудинкових проїздів, незадовільного стану 

помешкань, ремонту ліфту будинків, покращення благоустрою території 



багатоповерхових будинків, сприяння облаштуванню дитячих майданчиків, 

сприяння у завершенні розпочатих ремонтних робіт по  

заміні каналізації та водовідведенню. 

В залежності від порушених громадянами питань під час 

депутатських прийомів та у зв’язку із власними спостереженнями за 

проблемами округу та міста Кропивницький в  цілому, за перше півріччя 

2021 року мною було подано 28 депутатських звернень, зокрема: 

- Про відновлення роботи ліфту в багатоповерховому будинку за 

адресою вул.. Полтавська, 32; 

- Про відновлення освітлення прибудинкової території за адресами 

вул. Архітектора Паученка 51, 53; 

- Про відновлення асфальтового покриття по провулку 

Перекопському 44, вул. Карабінерній,  вул. Архітектора Паученка 

53/39. 

23 мешканцям Кропивницького надала матеріальну допомогу на лікування в 

загальній сумі 37280 грн. 

Спільно з ветеранами педагогічної праці, управлінням освіти 

Кропивницької міської ради та громадськістю проведена робота щодо 

розміщення меморіальної дошки педагогу-новатору Едігею В.Б. на будівлі 

комунального закладу «Ліцей «Науковий» Кропивницької міської ради.  

Постійно повідомляю мешканців про проведену роботу на окрузі через 

засоби масової інформації, соціальні мережі. 

  


