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Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» з метою інформування виборців про свою діяльність, я як депутат 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання представляю свій звіт. 

 

До складу Кіровоградської міської ради сьомого скликання я був 

обраний депутатом від Кіровоградської міської організації політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» по виборчому округу № 5. 

 

Межі виборчого округу № 5: вул. Космонавта Попова: 7, к. 1 – 7, к. 2;  

вул. Космонавта Попова: 9, к. 2 – 11, к. 3; вул. Маршала Конєва: 9 – 15;  

вул. Пацаєва: 6, к. 3 – 8, к. 5. 

 

Відповідно до рішень Кіровоградської міської ради був обраний: 

членом постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища; 

членом робочої групи щодо підготовки проекту Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання; 

членом контрольної комісії з питань впорядкування зелених насаджень 

та природно-заповідного фонду міста Кіровограда.  

 

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

ради, вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях 

постійної комісії, на яких вирішуються питання бюджету, податків, фінансів, 

економіки, житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, архітектури, 

будівництва, освіти, культури і туризму, роботи з сім’ями, молоддю та 

дітьми, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення тощо. 

 

За звітний період взяв участь у 19 пленарних засіданнях 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання та 25 засіданнях постійної 

комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, 
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реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності є робота з 

виборцями та забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень 

громадян. Зустрічаюся з мешканцями мого виборчого округу та, в межах 

своїх повноважень, допомагаю у вирішенні побутових та соціальних 

проблем. 

 

 Відповідно до звернення мешканців будинку № 81 по вул. Полтавській 

було підготовлено та направлено на розгляд виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради депутатське звернення щодо законності 

будівництва на зупинці громадського транспорту біля вищезазначеного 

житлового будинку. 

 

Долучився до колективного звернення депутатів Кіровоградської 

міської ради щодо вжиття заходів, необхідних для втілення ініціативи щодо 

добровільного об'єднання територіальних громад селища Нового та міста 

Кропивницького. 

 

Ініціював депутатський запит щодо проведення інвентаризації малих 

архітектурних форм та долучився до депутатських запитів груп депутатів 

щодо надання одноразової адресної допомоги мешканцям міста 

Кропивницького. 

 

Надаю допомогу школам та садочкам для покращення їхнього 

технічного стану та оновлення матеріально-технічної бази.  

 

З нагоди новорічних та різдвяних свят малозабезпечені сім’ї отримали 

подарунки. До Дня знань першокласникам з багатодітних родин було 

вручено шкільне приладдя. Напередодні Дня Перемоги вітаю учасників 

Великої Вітчизняної війни. 

У своїй депутатській діяльності керуюсь Конституцією України, 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад», Регламентом Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання та іншими нормативними актами, що визначають діяльність 

депутатів та ради.  

 

Графік прийому виборців: 

перший та третій четвер місяця з 15.00 по 17.00, за адресою:  

вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 в приміщенні комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» Кіровоградської міської ради»,  

телефони: 55-31-81, 55-75-27, 050-456-21-53. 
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Шановні мешканці виборчого округу № 5 щиро дякую вам за 

підтримку та надану мені довіру представляти та захищати ваші інтереси в 

міській раді. Я впевнений, що і надалі буду приділяти максимум зусиль у 

вирішенні проблемних питань мешканців виборчого округу № 5. 

 

 

 

З повагою  

 

Депутат Кіровоградської міської ради             В.Бєлов 

 


