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З В І Т 
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Деркаченка Юрія Олександровича 
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Керуючись положеннями статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» депутат зобов’язаний звітувати перед виборцями про свою роботу не рідше одного 
разу в рік.  

 
Шановні мешканці територіального виборчого округу № 28,  

шановні жителі мікрорайону ЛЕЛЕКІВКА! 
 

ТВО № 28: (вул.Будівельників, вул.Григорія Журбинського, вул.Делегатська, 
вул.Козацька, вул.Комунальна, вул.Мінська: 2А–103, 110; вул.Холодноярівська: 1–93/1; 
вул.Підлісна, вул.Радищева: 1А, 3, 5, 7–7А, 13–13А, 15, 17, 21, 23– 31; вул.Ризька, 
пров.Виноградний, пров.Військовий, пров.Гайдамацький, пров.Григорія Журбинського, 
пров.Делегатський, пров.Козацький, пров.Комунальний, пров.Курінний, пров.Мінський, 
пров.Титова, пров.Уральський, проїзд Підлісний: 8–20В; тупик Азовський, тупик 
Холодноярівський, тупик Уральський вул.Вітебська, вул.Волгоградська, вул.Гідросилівська, 
вул.Гуляницького, вул.Ентузіастів, вул.Керченська, вул.Львівська, вул.Мелітопольська, 
вул.Мінська: 105–109, 111–167А; вул.Московська: 94А–200; вул.Павлоградська, 
вул.Польова, вул.Прилуцька, вул.Радищева: 2–2А, 4, 6–6А, 8–12, 14, 16–16А, 18–20А, 22; 
вул.Скульського, вул.Сонячна, вул.Спренжина, вул.Тарана, вул.Шканди, пров.Азовський, 
пров.Архангельський, пров.Березовий, пров.Вітебський, пров.Іванівський, пров.Каспійський, 
пров.Луговий, пров.Луговий 1-й, пров.Луговий 2-й, пров.Холодноярівський, 
пров.Мурманський, пров.Павлоградський, пров.Севастопольський, пров.Солдатський) – 
мікрорайон міста Кропивницький під назвою Лелеківка, досить мальовничий, з 
гарною природою та ландшафтом, але, на жаль, із типовими нагальними 
проблемними питаннями для міста: зовнішнє вуличне освітлення, відсутність 
асфальтного покриття на вулицях, транспортна розв’язка, тощо 
 Основні заходи, які були проведені на окрузі за рахунок видатків місцевого 
бюджету та соціально орієнтованого бізнесу: 



- проведення заходів з водопониження грунтових вод (відшкодування 
витрат по усуненню підтоплення Лелеківського житлового масиву) – 
витрачено 566 тисяч гривень; 

- встановлено зовнішнє вуличне освітлення на вулицях мікрорайону: 
Мінській, Радіщева, Скульського, Гуляніцького на загальну суму 580 
тисяч гривень; 
 

 
 

- організовано та проведено чотири дитячих свят; 
 

 
- встановлено дитячий майданчик на суму 18 тисяч гривень; 



 
- облаштовані та відновлені три дитячих майданчика; 
- разом із колегами – депутатами БПП «Солідарність» постійно піклуємось 

про дитячий будинок «Наш дім», приймаємо участь у заходах, які 
проводить Кіровоградська міська рада; 
 

 



 
 

 
- здійснені роботи по санітарній розчистці прибережної території озера в 

районі вулиці Журбинського та провулку Козацького з подальшим 
облаштуванням громадського пляжу і дитячого майданчика – витрачено 
близько 300 тисяч гривень; 
 



 
Станом на 18.10.2016 р., перебуваючи на посаді голови постійної 

комісії міської ради VII скликання з питань архітектури, будівництва, 
реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища проведено 30 засідань, 5 з яких виїзних. На розгляд 
Комісії управлінням земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища підготовлено 1092 проекти рішень Кіровоградської 
міської ради з питань регулювання земельних відносин. З питання щодо 
виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції 
підготовлено 59 проектів рішень, а саме:  

про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок учасникам АТО під житлове будівництво – 22 
проектів рішень, 144 чоловік (вул. Ковпака, пров. Луньовський, вул. 
Григоровича, вул. Марії Заньковецької, вул. Теплична, пров. 
Верхньовеселий, перехрестя вул. Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та 
Родникової, вул. Петра Покаржевського); 

про затвердження проектів землеустрою та передачу у власність 
земельних ділянок учасникам АТО під житлове будівництво – 19 проектів 
рішень, 441 чоловік (мікрорайон Лелеківка (між пров. Курінним та СТ 
«Аграрник»), перехрестя вул. Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та 
Родникової, район вул. Генерала Родимцева); 

про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок учасникам АТО для будівництва 
індивідуальних гаражів – 18 чол. 

Погоджені Комісією проекти рішень було внесено до порядку денного 
засідань Кіровоградської міської ради. 



Також зазначаю, що від початку проведення антитерористичної 
операції на сході України, Кіровоградською міською радою надано 939 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок учасникам АТО для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель та споруд, із них передано у власність 638 земельних 
ділянок. Спільними зусиллями усіх без винятку членів Комісії було виявлено 
чотири земельних ділянки загальною площею близько семи гектар для 
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та 
споруд для виділення учасникам АТО після змін до зонування міста. 

Вищезгадана Комісія доклала досить зусиль щодо впровадження в 
Кіровоградській міській раді спрощеної процедури оформлення земельних 
ділянок під житлову забудову, правовстановлюючі документи на майно яких 
оформлені відповідно до Закону. 

При укладенні договорів оренди земельних ділянок для здійснення 
комерційної діяльності пропонується підприємцям мінімальний строк оренди 
5 років (згідно чинного законодавства України максимальний термін оренди 
складає 49 років) та відсоткова ставка при обрахуванні сплати податку за 
користування земельною ділянкою 6 % (згідно діючих нормативно – 
правових документів мінімальна ставка 3 %), що значно покращило 
показники надходження податків до місцевого бюджету обласного центру. 
 
 Громадська приймальня працює за адресою: вулиця Дворцова, 13, кімната № 103. 
Особистий прийом з 10.00 до 18.00 год, окрім неділі. 
 
 

З повагою,        
         Юрій ДЕРКАЧЕНКО 


