
       ЗВІТ депутата міської ради VII скликання  Андрія Табалова про свою роботу  
                                            по 42-му територіальному округу  
 

Територія округу - переважно приватний сектор мікрорайону Велика Балка, суміжної 
території центральної частини міста з кількома багатоповерхівками. На жаль, донедавна 
округ вважався занедбаним, як багато інших віддалених мікрорайонів обласного центру. Я 
взявся за цей непростий мікрорайон, аби змінити, зламати таку тенденцію. На мою думку, 
про міську владу й діяльність депутатів треба судити не тільки по тому, наскільки гарні й 
комфортні центральні вулиці. Мікрорайони з рівними дорогами, без стихійних звалищ, з 
необхідною інфраструктурою – показник здорового розвитку міста. Одне з останніх моїх 
звернень – на управління патрульної поліції Кропивницького стосується посилення 
патрулювання Великої Балки. Ви маєте знати, що жити тут безпечно, що ви захищені.  

Що та як слід для цього робити? По-перше, мати сформовану команду. Це мої помічники 
Юрій Данільченко, Кароліна Гомес, Ганна Колєва, Роман Сидорченко. По-друге, 
співпрацювати з квартальними комітетами №18, 19, 20, 21, 23 та ЖЕО №2.  Активні 
квартальні – Любов Чущенко, Лариса Залещик, Валентина Літкевич, Надія Саламаха, 
Надія Потапова. Завдяки ним знаю про біди, проблеми та потреби мешканців Великої 
Балки. Це вуличне освітлення, вивезення сміття, незадовільне транспортне сполучення, 
особливо у вихідні дня, стихійні звалища. Городяни скаржаться на розбиті дороги, 
подекуди без асфальту. У це складно повірити, але у мікрорайоні немає жодної аптеки. 
Звертався з відповідним запитом до управління охорони здоров’я та отримав  відповідь: 
питання – в компетенції власників аптек. Отже, потрібно  більш плідно працювати з 
підприємцями, аби вони звернули увагу на цей мікрорайон. 

За період із 27 листопада 2015 по 19 жовтня 2016 року підготував 16 депутатських 
звернень на міську раду, із них 2 звернення виконано, 2 звернення роз’яснено, 12 
перебуває на контролі виконавчих органів.  

У моїй громадській приймальні за звітний час прийнято 90 звернень, серед них були 
колективні прохання. Звернення стосувалися матеріальної допомоги на лікування, 
сприяння в організації різних заходів та вирішення різноманітних питань. На підставі цих 
звернень мною подано 4 депутатські запити та 12 депутатських звернень щодо допомоги 
на лікування. 18 депутатських звернень стосуються різних питань життєдіяльності. При 
особистих зустрічах та в телефонному режимі вирішено 32 питання.  

            

                   Прийом депутата. Громадська приймальня працює 



У квітні протягом місячника довкілля на мікрорайоні моя команда разом з мешканцями: 
встановили  футбольні ворота; прибирали стихійне звалище; на прохання голів 
квартальних комітетів  виготовлені та встановлені дошки оголошень по вулиці Сєдова та 
по вул. Чайковського; облаштовували територію навколо майбутніх дитячих майданчиків; 
посадили саджанці декоративних дерев; побілили дерева, встановлені лавочки біля 
спортмайданчику.  

До 9 травня ми вітали ветеранів Другої світої війни. Також ми поздоровили із 100 - літнім 
ювілеєм Антона Філатовича Волчека, колишнього військового льотчика.  

 

                  Із днем Перемоги вітають Володимира Титовича Ганзицького  

 На Великій Балці багато дітей, тому люди звернулися з проханням: облаштуйте дитячі 
майданчики на перехрестях вулиць Світла – Шевченка, вулиць Шевченка – Сєдова та на 
вул. Криничуватій. Відкриття майданчиків ми приурочили до дня захисту дітей. Тут 
відбулося велике свято з аніматорами, пригощанням морозивом, випробуванням нових 
гойдалок. Ми отримали багато подяк й побажання влаштовувати подібні заходи для 
людей різного віку. Також мною подане депутатське звернення щодо облаштування та 
встановлення дитячо-спортивного майданчику на розі вулиць Шевченка та 
Кропивницького, біля 3-ї міської поліклініки. 

У серпні на найбільш проблемних ділянках виконане  грейдерування та ямковий 
ремонт доріг. Це вулиці Шевченка,Сєдова, Криничувата, Галушкіна, Світлогорська, 
Колодязна та провулки Спаський, Степовий, Ананіївський . 



 

                        Відкриття дитячого майданчика на Великій Балці 

У жовтні разом святкували день людей похилого віку. Ініціювали захід квартальні 
комітети №№18,19,20,21, 23. Моя команда охоче підтримала цю ідею. На прохання 
городян влаштували свято з концертом. Залучили аматорський хор «Ветеран» та хор 
терцентру Подільського району. Вперше люди поважного віку відзначали цей день у себе 
на районі. Люди спілкувались, ділились новинами та раділи турботі й увазі до них. Гостей 
частували козацькою кашею та смаколиками.  

               

                День людей похилого віку на окрузі - з піснями й частуванням 



Проблему вуличного освітлення можна вже в цьому році частково вирішити. Для цього 
потрібно встановити до десятка ліхтарів на вулицях Світла, Матросова, архітектора 
Паученка (Леніна). Я зробив відповідний депутатський запит на «Міськсвітло» про 
відновлення зовнішнього освітлення на території квартального комітету № 18. Питання 
перебуває на контролі. Роботи планується виконати у 4 кварталі ц.р. Також на контролі – 
пропозиції щодо відновлення освітлення по вул. Світлогірській, Криничуватій, по 
провулках Степовому, Донському, Криничуватому. 

У планах роботи на окрузі - подальший ремонт доріг,відновлення мереж зовнішнього 
освітлення, ремонт покрівель багатоповерхових будинків, ремонт внутрішньо 
будинкових інженерних мереж . Проблемні ділянки є на багатьох вулицях та провулках.  
Ви їх добре знаєте і ви їх нам надали. Ці пропозиції я подаю до Головного управління 
житлово-комунального господарства для формування галузевої програми розвитку 
міста на 2017-2021 роки.  

Заплановано обрізка дерев біля будинку по вул. Петропавлівській 43/73 (КП «Кіровоград-
Благоустрій». На прохання мешканців цього будинку також звернувся до ОКВП «Дніпро-
Кіровоград» щодо заміни водопровідної мережі та очищення колодязів 
водопостачання холодної води. Роботи внесено до плану проведення попереджувально-
профілактичних заходів щодо заміни амортизованих водопроводів.   

Це тільки початок, намірів багато, що та де треба зробити, підказують мені городяни. 
Постійно спілкуюся зі своїми виборцями у громадській приймальні, на різних заходах. 
Приємно чути : «На наш округ нарешті прийшла відповідальна команда. Нам потрібні і 
звіти, і зустрічі. Дотепер здавалося, що ми всіма забуті». 

 

                         26 жовтня 2016 року – звіт перед виборцями 42 округу 

                   



Дорогі мої земляки, бажаю всім надії та праці для розвитку рідного міста. Саме тут 
ми маємо проявити себе як активні, ініціативні, небайдужі європейці!  

Звертайтеся з проблемами, про які ви знаєте більше ніж я і разом з вами будемо їх 
вирішувати. 

Громадська приймальня працює за адресою: 

 

вул. Шевченка, 60 -  щодня з 10-ї до 17-ї години, крім вихідних днів. 

Тел. 099 442 47 40; (0522) 22-66-25 

Особистий прийом громадян – третій четвер місяця, з 10.00 до 12.00 год. 

Прийом у мене, як у секретаря міської ради – перша та третя середа місяця з 9-ї до 11 
години. Попередній запис на прийом здійснюється в кабінеті міськради № 132. 

                      


