
Звіт депутата Кіровоградської міської ради 

VII скликання Кролевця Андрія Вікторовича

Відповідно  до  ст.  16  Закону  України  «Про  статус  депутатів  місцевих

рад»,  з  метою  інформування  виборців  про  свою  діяльність,  отримання

зворотної інформації,  залучення громадян до розв’язання проблем місцевого

значення,  надаю  письмовий  звіт  про  свою  роботу  за  період  з  03  червня

2016 року по 03 червня 2017 року.

Протягом звітного періоду брав участь у різноманітних загальноміських

заходах та багато уваги приділяв містянам, які звертались за допомогою.

Одним із основних обов’язків своєї діяльності, як депутата міської ради є

участь у пленарних засіданнях міської ради. За період з 03 червня 2016 року по

теперішній час відбулося  24 пленарні засідання Кіровоградської міської ради

сьомого скликання на 17 яких був присутнім (відсутнім був лише за випадків

відрядження  чи  хвороб).  В  ході  засідань  мною,  як  депутатом  було

проголошено 64 виступи, в тому числі пропозиції, заяви та оголошення.

За звітний період мною було подано 6 звернень, ініційовано 3 запити

та підтримано 20 депутатських запитів від груп депутатів щодо надання

матеріальної допомоги 22 громадянам на суму 21 400 гривень.

Депутатські запити стосувались:

- вшанування пам’яті фотокореспондента Ковпака В.К. 

На  виконання  запиту  Програмою  розвитку  культури  і  туризму  у  місті

Кропивницькому  на  2017-2020  роки,  затвердженою  рішенням

Кіровоградської міської ради від 27.12.2016 року № 742, передбачено кошти

у розмірі 36 000 гривень на виготовлення та встановлення пам’ятної дошки

видатному земляку. Відділом культури  і туризму Кіровоградської міської

ради  підготовано  проект  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської

міської ради «Про встановлення меморіальної дошки», який було винесено

на  розгляд  11.05.2017  року.  На  підставі  даного  проекту  було  прийнято

рішення  №  236  «Про  встановлення  меморіальної  дошки»,  яким  було

дозволено  встановити  на  фасаді  будинку  за  адресою:  м.  Кропивницький,



вул. Дворцова, 16 меморіальну дошку фотокореспонденту Ковпаку Василю

Ксенофонтовичу.

- встановлення міських премій у сфері культури. 

На виконання запиту відділом культури і туризму Кіровоградської міської

ради  було  розроблено  Положення  про  міську  премію  в  галузі  культури

Бориса Вінтенка.

До  управління  освіти  Кіровоградської  міської  ради  направлено

депутатське  звернення  з  питання  ремонту  асфальтового  покриття,

утеплення  підлоги  та  ремонту  фасаду  приміщення,  заміни  вікон,

будівництва  павільйонів,  придбання  електричної  плити  у  дошкільному

навчальному закладі (ясла-садок) № 69 «Кристалик» комбінованого типу

по вул. Лінія 10-а, буд. 1. Виконано утеплення підлоги та придбано лінолеум

для  ремонту  підлоги  садочка. На  даний  час  розробляється  проектно-

кошторисна  документація  на  заміну  вікон  у  вищезазначеному  закладі.  Інші

питання будуть враховані при коригуванні міського бюджету на 2017 рік.

За мого сприяння рішенням Кіровоградської міської ради від 20.12.2016

року  №  710  було  присвоєно  назву  проїзду  між  вул.  Їжашкевича

та вул. Ярошенка на провулок Левченка.

При формуванні  міського бюджету на 2017 рік відділом культури і

туризму  Кіровоградської  міської  ради  були  враховані  внесені  мною

пропозиції  щодо  придбання  проектора  та  екрана  для  міської

централізованої  бібліотечної  системи та  заміни вікон у  Кіровоградській

музичній школі №4.

За ініціативи депутата Кролевця Андрія Вікторовича виділені кошти на

придбання службового автомобіля, заміну вхідної групи та вікон, а також

придбання електрокардіографу для амбулаторії сімейної медицини селища

Гірничого міста Кропивницького. 

Згідно  із  програмою  будівництва,  реконструкції,  ремонту  доріг  та

експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік, затвердженою

рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  29.03.2016  №  140,

виконано поточний ремонт доріг:



 по вул. Бобринецький шлях (40-річчя Перемоги) на суму 188, 400 тис. грн.

 по вул. Лінія 10-а на суму 108,168 тис. гривень.

Відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства

та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2016  рік,  затвердженої  рішенням

Кіровоградської  міської  ради  від  23.02.2016  року  №  66,  виконано  наступні

роботи:

капітальний ремонт покрівель будинків за адресами: 

вул. Лінія 5-а, буд. 21 на суму 262,162 тис. грн.

вул. Лінія 5-а, буд. 23 на суму 197,311 тис. грн.

капітальний ремонт фасаду будинку за адресою: 

вул. Лінія 5-а, буд. 24 на суму 501,247 тис. гривень.

По виборчому округу № 29 піднімалися питання щодо відновлення

руху за маршрутами № 45 «сел. Гірниче-площа Богдана Хмельницького»,

№  46  «сел.  Гірниче-Лісопаркова»  та  автобусного  маршруту  №  14

«сел. Гірниче - вул. Кільцева».

Управлінням розвитку транспорту і зв’язку Кіровоградської міської ради

15.01.2016 р. та 11.03.2016 р. оголошувалися конкурси з перевезення пасажирів

на міських маршрутах загального користування м. Кропивницького, одним з

об’єктів були маршрути № 45 «сел. Гірниче-площа Богдана Хмельницького» та

№ 46 «сел. Гірниче-Лісопаркова», але ніхто з перевізників не виявив бажання

їх  обслуговувати.  Стосовно  автобусного  маршруту  №  14  «сел.  Гірниче  -

вул.  Кільцева»  управлінням  розвитку  транспорту  і  зв’язку  Кіровоградської

міської ради видано наказ про обстеження пасажиропотоку за цим маршрутом,

за результатами якого буде підготовано проект рішення виконавчого комітету

Кіровоградської міської ради щодо зміни схеми руху маршруту, спрямувавши

його через центральну частину міста по вул. Великій Перспективній (в обох

напрямках).

 Моя  діяльність,  як  депутата  спрямована  на  захист  територіальної

громади та виконання доручень виборців в межах депутатських повноважень.

Завдяки  небайдужості  та  ініціативності  мешканців  мого  округу,  тобто

інформування мене про існуючі проблеми, разом ми вже багато проблемних



питань вирішили та будемо і в подальшому працювати для покращення життя

мешканців нашого міста.

З повагою,
депутат міської ради 
Кролевець Андрій Вікторович


