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Шановні мешканці міста! 

Звітую перед Вами про свою депутатську діяльність за другий рік 

каденції та зокрема, в межах 38 округу за яким мене закріплено (м. 

Кропивницький  – вул. Арсенія Тарковського: 1А, 3; вул. Архангельська: 1–2; 

вул. Єгорова: 27, 43, 45,  47, 49–55А, 57–59/66, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; 

вул. Колодязна: 7–45; вул. Кропивницького: 14–59/1, 63/29; 

вул. Михайлівська: 2, 9; пров. Білоруський, пров. Будьонного, пров. Лісний: 

3, 13–44; пров. Перекопський, пров. Тираспольський, пров. Яблуневий, 

вул. Кропивницького: 5, 7 к.1–7 к.2, 9–11; вул. Полтавська: 37, 81–94 к.2; 

пров. Васнєцова; вул. Васнєцова, вул. Полтавська: 35, 75). 

За другий рік депутатської роботи в міській раді міста Кропивницького 

сьомого скликання я разом з помічниками та громадськими активістами 

опрацьовували всі проблемні питання, які зібрали під час особистого 

спілкування з мешканцями округу та міста, на особистому прийомі громадян. 

Звернення та заяви в основному стосувались вирішення питань житлово-

комунальних господарства, питань освіти, охорони здоров’я та багато інших. 

На особистому прийомі до мене звернулось понад 90 громадян. За звітний 

період мною подано понад 40 звернень до міського голови, заступників 

міського голови, виконавчих органів та посадових осіб щодо вирішення 

питань, які піднімалися громадянами округу та міста. 

За період з грудня 2016 року по листопад 2017 року були вирішені 

питання (за фінансування з бюджету міста та підтримки депутатського 

корпусу Кіровоградської міської ради): 

- Поточного ремонту прибудинкової території за адресою 

вул.Кропивницького, 14. 

- Ремонту ліфта в будинку за адресою вул. Кропивницького, буд. 14 

- Відновлення зовнішнього освітлення подвір’я за адресою 

вул.Кропивницького, 14 

- Капітальний ремонт зовнішнього освітлення за адресою провулок 

Перекопський 

- Поточний ремонт дорожнього покриття за адресою провулок Лісний 

- Капітальний ремонт проїзду між пров. Васнєцова та вул. 

Кропивницького. 



- Встановлення нових ігрових елементів на дитячих майданчиках за 

адресами вул Васнєцова,3 та Кропивницького, 10 

- Надання матеріальної допомоги на лікування жителям міста та округу 

- Впорядкування футбольного поля біля дошкільного навчального 

закладу № 43 «Горобинка» 

 

 

 

За той же період вирішені питання з залученням спонсорів (за 

зверненнями громадян, особистою ініціативою): 

- Придбання інвентаря для прибирання снігу жителям будинку за 

адресою вул. Архангельська, 2 

- Проведення косметичного ремонту під’їздів будинку за адресою 

Васнєцова, 6 

- Проведення свята до Дня захисту дітей 

- Забезпечення будівельними матеріалами жителів будинку Васнєцова, 3 

для ремонту сходів під’їзду. 

- Проведення волейбольного турніру для студентів ЦДПУ ім. 

В.Винниченка, на площадці біля гуртожитків за адресою 

вул. Полтавська, 35 

- Забезпечено фінансову підтримку талановитих програмістів на 

фестивалі «Робофест» 

- Проведення поточних ремонтних  робіт, забезпечення фарбою 

будиноку за адресою Кропивницького, 10 

-  Завезення піску дошкільному навчальному закладу № 60 «Ягідка» та 

на дитячі майданчики біля будинків за адресами вул. Кропивницького, 

7 корп. 1, вул. Кропивницького, 7, корп. 2, вул. Кропивницького, 10 

- Надання матеріальної підтримки для проведення «Студміста». 

- Забезпечення фарбою для пофарбування дерев’яних парканів 

дошкільному навчальному закладу № 60 «Ягідка» 

- Надання матеріальної допомоги для проведення заходу «Супер 

студентка». 

- Забезпечення фінансуванням команди ЦДПУ ім.В.Винниченка для 

поїздки на Всеукраїнський чемпіонат з гри «Що?Де?Коли?»  

- Встановлення дитячої  пісочниці біля будинку за адресою вул. 

Полтавська, 75 

- Надана фінансова підтримка спортсменам – таеквондистам. 

- Придбання засобу зв’язку для мешканки будинку за адресою вул. 

Васнєцова, 8 

- Завезення  бордюрів та дорожньої суміші на провулок Лісний 

 

Хотів би зупинитись на проектах над якими працюю зараз: 



За рахунок профільних програм управлінь міської ради плануються: 

- Встановлення освітлення по провулку Тіраспольський. 

- Капітальний ремонт прибудинкової території на Тарковського,3. 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Перекопського 

- Відновлення зливової мережі по пров. Васнєцова 

- Відновлення дитячого майданчику будинку за адресою вул. 

Кропивницького, буд. 14 

За рахунок залучення спонсорських коштів плануються: 

- ремонтні роботи покрівлі будинку, який знаходиться за адресою 

вул. Кропивницького, 7, к. 1 

Шановні мешканці виборчого округу № 38 та жителі міста! Лише 

завдяки вашій небайдужості, активності, ініціативі та за допомогою Ваших 

звернень про проблеми, які виникають, ми разом зможемо ефективно 

працювати на поліпшення умов життя. 

Звертайтесь з пропозиціями! Я завжди радий допомогти у вирішенні 

різних питань! Тільки спільними зусиллями ми разом покращимо життя 38 

округу! 

 

Запрошую Вас на особистий прийом, який проходить в першу та 

останню середу місяця в приймальні, яка знаходиться за адресою: 

вул. Кропивницького, буд.10. Також Ви можете звернутися до мене через 

електронну адресу boiko@krmr.gov.ua 

 

 

З повагою, Сергій Бойко 


