
 
Д Е П У Т А Т 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

VII СКЛИКАННЯ 

КРОЛЕВЕЦЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 

 

вих. № 3 

від 15 лютого 2018 р. 

 

Звіт депутата міської ради міста Кропивницького  

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 01 січня 2017 року по 02 

лютого 2018 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 01 січня 2017 року по 02 

лютого 2018 року відбулося 17 пленарні засідання міської ради м. Кропивницького 

сьомого скликання на 13 з яких був присутнім (відсутнім був лише за випадків 

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

проголошено 39 виступи, в тому числі пропозиції, заяви та оголошення. 

 За звітний період мною було подано 25 звернень (з яких 6 виконано, 5 

роз’яснено та 14 знаходяться на контролі), ініційовано 1 запит щодо надання 

матеріальної допомоги та прийнято участь у наданні матеріальної допомоги 

45 громадянам від груп у депутатських запитах та зверненнях груп депутатів 

на суму 77 600 гривень. 

 Відповідно до галузевих програм на 2017-2021 роки протягом 2017 року по 

об’єктах житлового фонду та благоустрою, розташованих на території виборчого 

округу № 29, виконані наступні ремонтні роботи: 

 



1. Капітальний ремонт покрівель за адресами: 

- вул. Лінія, 5а, буд. 25 – виконано в повному обсязі; 

- вул. Лінія, 9а, буд. 41 – виконано частково, планується завершити у 2018 р.; 

- вул. Лінія, 9а, буд. 38 – виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

проведення робіт, які заплановано на 2018 рік. 

2. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг: 

- вул. Лінія, 10а, буд. 46 – виконано в повному обсязі; 

- вул. Лінія, 10а, буд. 47 – виконано в повному обсязі. 

3. Поточний ремонт проїзних доріг: 

- вул. Бобринецький шлях – виконано згідно із проектно-кошторисною 

документацією; 

- вул. Нижня П`ятихатська – виконано  в повному обсязі; 

- вул. Лінія, 9а - виконано  в повному обсязі; 

- вул. Лінія, 5а - виконано  в повному обсязі. 

4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення: 

- вул. Айвазовського – виконано в повному обсязі 

5.  Влаштування пристрою примусового зниження швидкості: 

- між ДНЗ № 69 та ЗОШ № 22 в селищі Гірничому. 

6. Виготовлення єдиної дислокації технічнх засобів регулювання 

дорожнім рухом: 

 -вул. Бобринецький шлях – виконано в повному обсязі. 

 За моїми депутатськими зверненнями, щодо покращення умов закладів 

освіти та молодших навчальних закладів по 29 виборчому округу,  було здійснено:  

 У 2017 році для дошкільного навчального  (ясла-садок) № 69 «Кристалик» 

комбінованого типу придбано лінолеум на суму 27769 гривень, миючі засоби на 

суму 8640 гривень та встановлено вікна вартістю 150 тис. гривень.  

 Для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області придбано електросковороду на суму 25610 гривень, 

фарбу – 8571 гривня, спортивні костюми – 700 гривень, господарчі товари – 2460 

гривень, стенди – 2485 гривень, посуд – 1371 гривня, брезент вогнетривкий – 750 

гривень, миючі засоби – 1680 гривень, папір – 1470 гривень.  У зазначеній школі 

управлінням капітального будівництва міської ради міста Кропивницького було 

виконано роботи по заміні віконних блоків на суму 95, 3 тис. грн. 



 За мого сприяння, управлінням молоді і спорту міської ради міста 

Кропивницького, було встановлено дитячий майданчик біля музичної школи в 

селищі Гірничому.  

 Відділом культури і туризму міської ради міста Кропивницького виконано 

ремонт відмостки будівлі, ганку та облаштування вікон у півпідвальному 

приміщенні Кіровоградської музичної школи № 4 на суму 50,3 тис. гривень. 

 За ініціативи депутата Кролевця Андрія Вікторовича по управлінню 

охорони здоров’я міської ради міста Кропивницького протягом 2017 року за 

рахунок виділених коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету 

розвитку) комунальним закладом «Амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини» придбано електрокардіограф, санітарний автомобіль, комп’ютерна 

техніка (372 тис. грн.) та проведено капітальний ремонт приміщення амбулаторії із 

заміною вікон та дверей (198 тис. грн.). 

 Програмою розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. 

Кропивницький на 2017 рік було передбачено захід по придбанню у комунальну 

власність міста КП «Електротранс» міської ради міста Кропивницького» 20 нових 

автобусів великої місткості. Метою придбання даних транспортних засобів було 

поліпшення транспортного обслуговування мікрорайонів міста. 

 У жовтні 2017 року відновлено роботу міського автобусного маршруту        

№ 116 «Никонорівка-Лісопаркова», який курсує по вул. 40-річчя Перемоги, яка 

розташована на 29 окрузі. За даним маршрутом щоденно працює 3 автобуси 

великої пасажиромісткості у графіковому режимі. Завдяки виконанню даного 

заходу вдалося організувати транспортне сполучення  вул. 40-річчя Перемоги (та 

прилеглих вулиць) з вул. Полтавською, Короленка через центральну частину міста 

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 


