
Кропивницької міської ради VІІІ скликання 

від партії «Слуга народу» 

ХАЧАТРЯНА Тіграна Самвеловича  

за I-ше півріччя 2021 року. 

 

 

Обраний депутатом від Кіровоградської обласної організації 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Фракція: 

Член фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Постійна комісія: 

Член постійної комісії міської ради з питань архітектурної діяльності, 

містобудування та капітального будівництва 

Графік прийому виборців у громадській приймальні:  

Графік прийому виборців депутатом:  



вул. Євгена Чикаленка 1-а, Бізнес-центр «Єлизаветград», кабінет 129 

095 025 60 48 

Третя п’ятниця місяця 14.00 -16.00 

Електронна пошта: khachatrian@krmr.gov.ua 

 

 

Відвідування й активність на пленарних засіданнях міської ради 

Був присутній на 6 пленарних засіданнях сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання, що становить 100% відвідуваності. 

 

 

Зареєстровано звернень громадян: 

47 звернень, з яких: 

- Більшість звернень з проханням надати одноразову грошову 

допомогу на лікування громадян та надання допомоги особам, що потрапили 

в складні життєві обставини; 

- прохання жителів ОСББ «Білий дім» посприяти в проведенні 

асфальтування прилеглої території; 

- Щодо відновлення ливневої каналізації біля житлових будинків по 

вул. Кропивницького, 7 корп.1,2 

- придбання великогабаритних зеркал для тренування дитячого 

танцювального гуртка «Карамель»; 

- Можливість надання спонсорської допомоги  для встановлення 

Пам’ятника прикордонникам та Стели героїв-прикордонників, які загинули в 

ДР Афганістан та зоні АТО. 

- Допомога військовослужбовцям, що проходять службу в зоні АТО 

- Особиста фінансова допомога на видання збірників поезії 

місцевих талантів. 

- Особиста фінансова допомога на лікування хворих дітей. 
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Як активний громадський діяч та меценат: 

 

- Виступив партнером проведення фіналу обласного конкурсу "Кращий 

керівник гуртка - 2021" у Музеї мистецтв Кіровоградської обласної ради. 

 

- Отримав подяку від управління молоді та спорту КОДА та ГО «Let’s do 

it Ukraine» за вагомий внесок у розвиток екологічного, волонтерського 

руху, активну громадянську позицію та сприяння у проведенні 

міжнародної акції Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day». 

 



 

- взяв участь в благодійному ярмарку «Правильна джинса», який відбувся 

біля Кропивницької міськради, з нагоди Всесвітнього дня переробки. 

 



- виступив одним із спонсорів проведення відкритого 

чемпіонату Кіровоградської області з грепплінгу. 

 

 

 

 

- Рішенням федерації панкратіону України 20 квітня 2021 року мене 

обрано президентом Кіровоградської обласної федерації панкратіону. 

- Підтримав танцювальний дитячий гурток «КАРАМЕЛЬ» у придбані 

зеркал для залу. 



 

- традиційно взяв участь у щорічній благодійній акції - XI Великодній 

Благодійний Аукціон, що проходить у Музеї мистецтв. 



-  

 

- виступив одним із спонсорів всеукраїнського конкурсу дитячих 

малюнків «Щаслива дитина — квітуча Україна-2021, організатором 

якого є Галерея «Єлисаветград» 



 

 

- виступив одним із спонсорів проведення Відкритого чемпіонату 

Кіровоградської області з панкратіону пам’яті Максима Бендерова. 

 



 

- взяв участь в акції висадки тридцяти сакур в честь 30-річчя 

Незалежності України. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

У всіх справах депутату допомагають його помічники:  

Бєлоглазова Анастасія Віталіївна 

Вузленко Олександр Петрович 

Коровін Юрій Володимирович 

Сафарьян Марат Родікович 


