
Звіт Андрія Табалова про роботу депутата міської ради VII скликання   

по 1-му територіальному округу (мікрорайон Жадівський) 

У жовтні 2016 року після складення повноважень попереднього депутата до 

мене звернулися представники громади з проханням взяти виборчий округ №1 

під свій контроль та опіку. Поставився до цього прохання відповідально. 

Насамперед треба було визначитися із проблемами округу, обрати нагальні, 

намітити плани, знайти активістів, на яких можна спиратися. В межах округу 

знаходиться 12 багатоповерхівок та мешкає близько восьми тисяч городян. 

Моїм помічником на окрузі є Надія Барабаш.  

Протягом  2017 року утворилася ініціативна перевірена команда: Галина 

Белінська, Валентина Реріх, Тетяна Іващенко, Сергій Кузьменко, Тетяна 

Гуркович, Наталія Новакова, Світлана Бєсєдіна, Галина Частакова, Тетяна 

Джулай, Ірина Яремова. 

Люди хочуть, аби їхні будинки та прибудинкова територія були впорядковані, 

безпечні, мали зони відпочинку, дитячі майданчики. Вони готові бути не тільки 

прохачами різних міських служб, а й самі докласти до цього зусиль. Це 

свідчить про свідомість та відповідальність кропивничан.   

Відразу провів виїзну зустріч з мешканцями будинку №30 по вул. Генерала 

Жадова. Результат зустрічі: облаштування прибудинкової території. Машина 

чорнозему та саджанці покращили вигляд двору. 

 

 

Благоустрій двору будинку №30 на вул. Генерала Жадова 

 



На особистому прийомі побували найактивніші жителі цього будинку. В 

результаті відремонтовано козирьок над першим під’їздом, встановлено вхідні 

двері до підвального приміщення та перила на сходах сьомого під’їзду, накрито 

та очищено від побутового сміття колодязь, розташований поряд із дитячим 

майданчиком. Тепер місце безпечне, адже колодязь глибокий.  

14 січня 2017 року за моєю підтримкою  на дитячому майданчику по вул. 

Героїв України, 34 відбулося новорічне свято. Всі діти дошкільного віку округу 

№1 отримали новорічні подарунки. 

 

Новорічний настрій – розваги та подарунки. 

У квітні-травні 2017 року, протягом місячника благоустрою,  відбулися 

суботники на всіх прибудинкових територіях округу. Повністю забезпечив 

мешканців необхідними матеріалами, тому дитячі та спортивні майданчики 

округу перебувають в належному стані.  



 

Власний майданчик – власними руками.  

На прохання мешканців по вул. Героїв України, 26, корп. 1 за власні кошти 

придбав та встановив дитячо - спортивний майданчик. Своїм прикладом 

закликаю молодь займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Відкриття 

майданчика поєднали із Днем захисту дітей. Свято на мікрорайоні викликало 

ажіотаж: тут зібралося майже 200 дітей.  

 

День захисту дітей та відкриття нового майданчика.  



Вирішена задавнена біда мешканців будинку № 28, корп. 1, 2, 3 по вулиці 

Генерала Жадова. Біля їхніх будинків та маркету «АТБ» понад 20 років був 

котлован, що перетворився на стихійне звалище. Після депутатського 

втручання територію котловану очищено та впорядковано. Приведено до 

належного санітарного стану територію біля будинків №36, 38 по вул. Героїв 

України. 

Біля входу до підвалу першого під’їзду будинку №23, корп. 2 по вул. Генерала 

Жадова були залишки дерева, що руйнували фундамент будинку та заважали 

безпечному входу до підвалу. Звернення мешканців до ЖЕО №4 не дало 

результатів. Лише після депутатського втручання рештки дерева видалили. 

За депутатським зверненням встановили новий дитячий майданчик по вул. 

Генерала Жадова, 21, корп. 3. Допоміг із упорядкуванням майданчика. 

Завдяки депутатському зверненню демонтовано незаконно встановлений гараж 

на прибудинковій території по вул. Героїв України, 26. Також знесені два 

кіоски навпроти житлового будинку №27, корп. 3 по вул. Генерала Жадова. 

У липні відбулася зустріч на окрузі із залученням представників комунальних 

служб та начальника ЖЕО №4. Мешканці багатоповерхівок висували претензії 

до поганих доріг, безпритульних собак, незаконних парковок, небезпечних 

пустирів, зарості амброзії. Також скаржаться на проблеми із каналізаційними 

колодязями. Однак були вже й подяки та пропозиції, люди  зрозуміли, що й 

самі можуть чимало. Зустріч вийшла конструктивною: комунальники почули 

городян.  

 

Зустріч на окрузі. Чесно про зроблене й наступні справи.  



Також у липні розпочався капітальний ремонт покрівлі будинку по вул. Героїв 

України, 26. За моєю пропозицією об’єкт включено до відповідної галузевої 

програми. На виконання зазначених робіт передбачено 1,6 млн. грн.  

Люди скаржилися на потоки води після дощу через засмічені каналізаційні 

колодязі. Після депутатського втручання біля будинків по вул. Героїв України 

34, 36, 38 прочищено всі ливневі каналізації, на них замінено решітки.  Також 

підстрижено кущі навпроти будинку по вул. Героїв України, 32, які заважали 

руху транспорту.  

 

Ливнівки прочищають працівники КП «Універсал -2005» 

 Завдяки депутатському зверненню облаштований зовнішній водостік навпроти 

житлового будинку по вул. Героїв України, 32 та проведено поточний ремонт 

дороги навпроти будинку. 

У серпні відремонтовано дорогу у дворі будинку по вул. Героїв України, 34, 36. 

Як депутат домігся включення об’єкта до відповідної галузевої програми, адже 

це дорожнє покриття не ремонтувалося 25 років (на відповідні роботи було 

виділено майже мільйон гривень). Завдяки домовленості з керівництвом 

магазину «Файно маркет» навпроти будинку №34 по вул. Героїв України 

встановили куточок для відпочинку. 



  

Зручна дорога та куточок відпочинку: діалог із бізнесом  

У вересні відновлено дорожню розмітку по вул. Генерала Жадова. Наприкінці 

жовтня розпочався ремонт прибудинкового дорожнього покриття по вул. 

Героїв України, 26. На ці роботи галузевою програмою передбачено більше 

мільйона гривень.  

 

 

Найближчим часом розпочнеться поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Героїв України, 26 та Героїв України, 26, корп. 1. 

 

 

 



10 листопада 2017 року відбувся мій звіт як депутата на цьому окрузі. Люди 

розповіли про проблеми мікрорайону, подали корисні ідеї щодо благоустрою 

міста в цілому. Адже спальний мікрорайон має типові проблеми: облаштування 

майданчиків, ліквідація звалищ, безпека дворових територій. Цілу дискусію 

викликали бродячі собаки: мешканці запропонували робити для чотирилапих зі 

своїх вулиць будки та годувати їх подалі від будинків. Мовляв, це буде 

ефективніше, ніж один притулок на все місто. Чимало пропозицій взято до 

уваги для подальшої роботи.  

 

Подяка за співпрацю від депутата активістам 

Як депутат вручив подяки активістам округу. Люди дякували за чимало справ 

та попросили підтримати демонтаж недобудови на вулиці Героїв України, 

додати до дитячого майданчика спортивні тренажери.  

Ми узагальнили прохання, підказки, слушні ідеї щодо подальшої діяльності на 

окрузі. Справді, за рік зроблено багато та головне: люди повірили, що навіть 

задавнені проблеми можна вирішити. Адже кожен хоче жити в сучасному місті, 

і щоб комфорт був не лише в центрі, а в кожному мікрорайоні.  

Громадська приймальня Андрія Табалова працює за адресою: 

вул. Героїв України, 26 корп.1 щодня з 10-ї до 17-ї години,, крім вихідних.  

Тел. 050 488 82 20 

Прийом громадян у мене, як у секретаря міськради – друга та четверта 

середа місяця з 9-ї до 11 години.  

 


