
Звіт депутатки 

Кропивницької міської ради

Кліменкової Наталі Володимирівни

за період січень - червень 2021 року.



До складу Кропивницької міської ради 8-го 
скликання я була обрана депутаткою від політичної 
партії «Рідне місто» в жовтні 2020 року. 

У своїй діяльності керуюсь Конституцією України, 
Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
звернення громадян», регламентом роботи 
Кропивницької міської ради та іншими нормативно-
правовими актами, що визначають діяльність 
депутатів та ради. Мене призначено членкинею
постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства та транспорту. 

Як депутатка Кропивницької міської ради 
регулярно відвідую сесійні  засідання 
Кропивницької міської ради та постійну комісію, до 
складу якої входжу. 



За пів року мною було проведено шість особистих 
прийомів громадян, на яких намагалася особисто 
посприяти у вирішенні питань, з якими зверталися 
мешканці. Співпраця з громадянами відбувається не 
лише на особистих прийомах, але й у онлайн режимі: 
через онлайн приймальню та соціальні мережі. 

За період січень – червень 2021 року було оформлено 
19 звернень, серед яких 8 звернень з матеріальної 
допомоги, решта до різноманітних установ, а саме: 
Головне управління житлово-комунального 
господарства, Управління комунальної власності, КП 
ЖЕО №1, Управляння транспорту та зв’язку, 
Управління комунальної власності та до заступників 
міського голови. Найбільше звернень надходило з 
питань житлово-комунального господарства та 
матеріальної допомоги. Не відмовляла колегам-
депутатам у виділенні спільної суми на фінансування 
особливо важких захворювань. Дізнатися щодо 
документів, які потрібні для оформлення, та подати їх 
можна у громадських приймальнях партії «Рідне 
місто». 



З громадянами, які звертаються зі своїми 
питаннями, налагоджений тісний зв'язок, 
намагаюся по максимуму віднайти шляхи 
вирішення проблем, з якими звертаються 
мешканці. 

Вважаю, що робота з виборцями – це чи не 
найважливіша складова  у моїй депутатській 
діяльності. Кожен мешканець міста може 
звернутись з пропозицією або зверненням, на 
яке відбудеться вчасне реагування, шляхом 
внесення пропозицій до відповідних органів 
влади. Завдяки моїм зусиллям разом з іншими 
представниками партії, відбувається тісна 
співпраця з місцевими мешканцями не тільки 
відносно вирішення проблем, заявлених у 
зверненнях. Мною було профінансовано 
часткове облаштування майданчику для дітей 
та ремонт відкосів у під’їзді  за адресою вул. 
Вокзальна, будинок №20, корпус 3, під’їзд 3. 

У даний час активно співпрацюю з мешканцями 
міста.


