
РІЧНИЙ ЗВІТ ДЕПУТАТА
МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО
VІІ СКЛИКАННЯ

Я Р Е М Ч У К  В А Л Е Н Т И Н И



НАПРЯМКИ РОБОТИ

діяльність в міській раді робота з виборцями

захист інтересів громади, виконання доручень 

виборців, у межах депутатських повноважень, 

наданих Законом України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 



ВІДВІДУВАННЯ І АКТИВНІСТЬ НА 
ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ МІСЬКОЇ РАДИ
- працювала на 8 з 10 пленарних засідань сесій міської 

ради;

- подано 4 депутатських запитів (підтримані на сесіях 
колегами-депутатами);

- 33 депутатських звернень та 5 колективних 
депутатських звернень.



РОБОТА В ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ

Секретар постійної комісії з питань промисловості, транспорту, 
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів (до 
4.09.2017)

Основні напрямки роботи в комісії:

✓ Якість пасажироперевезення у громадському транспорті міста;

✓ контроль роботи КП «Електротранс»;

✓ модернізація транспортної мережі міста ( нові великогабаритні 

автобуси та збільшення мережі електричного транспорту, в тому числі

вивчення питання тролейбусного сполучення за маршрутом № 274. ).



РОБОТА В ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ

▪ З 5.09.2017 член постійної комісії МРК з питань житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

▪ член комісії з питань надання матеріальної адресної допомоги мещканцям
міста Кропивницького. 

✓ Опрацьовано за 2017 рік звернень  в 3 рази більше ніж за 2016 рік ;

✓ За особистим поданням 65  звернень на загальну суму більше ніж 110 тис. 
грн;

✓ В черзі близько 40 звернень мешканців селища Нового.



ТРАНСПОРТ

Початок 2017 року анонсували підвищення тарифу  на 
проїзд до 6 грн, що було б 30%-вим зростання. 

ЗРОБЛЕНО:

✓ з активними мешканцями проаналізувати надані розрахунки 
перевізниками, в яких було чимало помилок.

✓ Зустріч з власниками маршрутів та водіями;

✓ З депутатським зверненням звернулась до міського голови та 
Виконавчого комітету КМР;

✓ завдяки зусиллям вдалось залишити вартість проїзду у 
розмірі 4,50 грн (4,00 грн) на рівні з проїздом на інших 
маршрутом.



ТРАНСПОРТ

За кошти міського бюджету на підприємство КП «Електротранс» 
цього року  закуплено 20 нових великогабаритних автобуси (у 
2018 році ще буде придбано 10 автобусів) :

➢ Автобуси працюють на 7 міських 
маршрутах; 

➢ На маршруті № 274 
(пл.Б.Хмельницького – с.Нове) працює 
5 автобусів КП «Електротранс» та 2 
автобуси ТОВ «



ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

✓ Для відновлення водопостачання на селищі у травні 2017 року 
виділено з міського бюджету 370 тис.грн

✓ Для запуску опалювального сезону на стару кательню виділено 
близько 2 млн грн;

✓ В бюджеті на 2018 рік закладені кошти на реалізацію  проекту 
«Реконструкція діючої  котельні»;

✓ Відключення від ЦО та відшкодування на автономне опалення:

- вул. Металургів, 8 - 5 

- вул. Металургів, 18 - 3 

- вул. Металургів, 19 - 5 

- вул. Металургів, 20 - 2 

- вул. Металургів, 25 - 4

- вул. Металургів, 31 - 3

- вул. Металургів, 34 - 10 

- вул. Металургів, 35 - 12



ОСВІТА (ЗОШ №10)

✓Оплата праці – 4,6 млн грн

✓Комунальні послуги – 1,7 млн грн

✓Харчування – 62 тис грн

✓Утримання закладу, 

з урахуванням 300грн/дитин. – 114 тис грн

✓ Для завершення капіт. ремонту санвузлів – 84 тис. грн.

✓ Виготовлення ПКД – 30 тис. грн.



ОСВІТА (ЗОШ №37)

✓Оплата праці – 3,4 млн грн

✓Комунальні послуги – 1,12 млн грн

✓Харчування – 466 тис грн

✓Утримання закладу, 

з урахуванням 300грн/дитин. – 80 тис грн

✓ на усунення аварійності та ремонт санвузлів - 450 
тис.грн



ОСВІТА 
Дошкільні заклади  №16 та №74



МЕДИЦИНА

✓ Цього року за зверненням
мешканців було виділено
додатково 150 тис.грн з коштів
міського бюджету для ремонту
рентген апарату.

В 2018 році плануємо за кошти міського бюджету оновити меблі та 
обладнання у дитячому відділені поліклініки.



БЛАГОУСТРІЙ

✓ Висаджено сквер біля будинку 
за адресою вул.Металургів, 20

✓ Робота по благоустрою скверу
буде продовжено у 2018 році.



БЛАГОУСТРІЙ

✓ Щорічне прибрано  території 
парку біля стадіону “Металург”



БЛАГОУСТРІЙ

✓ Навесні  надавала допомогу у 
розвезенні піска (придбаний за кошти 
селищного бджету) для дитячих  
майданчиків та кладовища.

✓ Як і торік надавала допомогу у 
вигляді дизпалива, для розчистки 
центральної дороги від снігу. 



БЛАГОУСТРІЙ

Встановлено дитячий майданчик 
біля будинків за адресами вул. 
Металургів, 8 та 32



СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ МІСТА

▪ У 2016 році ініціювала  редакцію 
Статуту МРК.

▪ Протягом 2017 року  з колегами 
депутатами, працівниками 
виконавчих органів та активістами 
працювали у робочій групі по 
редакції нового Статуту міста



РОБОТА В МІЖФРАКЦІЙНОМУ 
ОБ’ЄДНАННІ ЖІНОК

▪ Проведення круглих столів з питань 
координації дій щодо протидії 
насильства у сім'ї;

▪ Відвідання соціальних центрів нашого 
міста;

▪ Створення «Громадського бюджету у 
місті Кропивницькому». Є членом 
Координаційної ради по Громадському 
бюджеті при КМР



РОБОТА З ГРОМАДЯНАМИ
Підтримка і активна допомога авторам проектів Громадського 

бюджету участі 2018, зокрема це такі малі проекти, як: 

№ 6 «Реконструкція існуючого дитячого 

майданчика «Золотий ключик» (Карабас 

Барабас) з благоустроєм території»

№ 2 «Створення нового спортивного 

майданчику на прибудинковій території»

№ 4 «Створення нового спортивного 

майданчику на прибудинковій території»

№ 27  « Створення міні-футбольного 

поля на прибудинковій території»



МАЛИЙ ПРОЕКТ № 6 «РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОГО ДИТЯЧОГО 
МАЙДАНЧИКА «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» (КАРАБАС БАРАБАС) З 
БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ» 

➢ Проект передбачає реконструкцію наявного 
дитячого майданчику, який знаходиться а 
аварійному, морально і технічно 
застарілому стані. Пропонується відновити 
головну сцену, парапет, здійснити 
реставрацію анімаційних фігур, 
облаштувати дитячо-ігрову зону та оновити 
спортивний майданчик. Вартість  - 150 тис 
грн

➢ Автор проекту: Вощенко Тетяна Вікторівна

➢ Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 
18, селище Нове.

➢ Проект набрав 429 голосів.

Проект буде реалізований у 2018 році

Проект буде реалізований у 2018 році



МАЛИЙ ПРОЕКТ № 2 «СТВОРЕННЯ НОВОГО СПОРТИВНОГО 
МАЙДАНЧИКУ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ»

➢ Облаштування дитячого майданчика викликає ряд позитивних 
явищ. Перш за все діти матимуть місце, де можна якісно 
проводити час і розвиватись як фізично, так й інтелектуально, 
вчитимуться товаришувати;

➢ Автор проекту: Прадунець Юрій Олексійович 

➢ Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 36, селище Нове;

➢ Проект набрав 316 голосів.;

➢ Кошторис проекту – 47 500 грн

Проект буде реалізований у 2018 році



МАЛИЙ ПРОЕКТ  № 4 «СТВОРЕННЯ НОВОГО СПОРТИВНОГО 
МАЙДАНЧИКУ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ»  

➢ Проект передбачає створення нового 
спортивного майданчику, що сприятиме 
підвищенню фізичної культури населення та 
вирішить проблему незайнятості дітей, 
підлітків та молоді. Гра та заняття спортом на 
такому майданчику додадуть сили, здоров’я, 
спритність нашому майбутньому поколінню. 
Значно поліпшаться умови для дозвілля дітей 
та молоді;

➢ Автор проекту: Шиняєва Таміла Володимирівна 

➢ Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 10, 
селище Нове;

➢ Проект набрав 203 голоси. 

➢ Кошторис проекту – 101 200 грн

Проект буде реалізований у 2018 році



МАЛИЙ ПРОЕКТ  № 27  « СТВОРЕННЯ МІНІ-ФУТБОЛЬНОГО 
ПОЛЯ НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ»

➢ Створення міні-футбольного поля на вільній 
прибудинковій території дозволить дітям 
проводити активно, безпечно і повноцінно час. 
Це сприятиме успішній розумовій та активній 
фізичній діяльності дітей. Пропонується 
встановити паркан-сітку, лавки, бордюри, 
футбольні ворота та ін. 

➢ Автор проекту: Ферман Ольга Юріївна 

➢ Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 33, 
34, 35, селище Нове.

➢ Проект набрав  28 голосів. 

➢ Кошторис проекту  - 150 тис грн

Проект  НЕ БУДЕ реалізований у 2018 році



ПРОЕКТИ, ЩО БУДУТЬ РЕАЛІЗОВАНІ У 2018 РОЦІ

Залучено через «Громадський бюджет» 

1 448 700 грн



ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ



ВІЛЕЙ КОЛЕКТИВУ « В ГОСТЯХ У КАЗКИ» ТА 
МІСЬКИЙ КОНКУРС ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ



ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ



СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТЕРІ ТА ДИТИНИ»(С.НОВЕ)

✓ Майстер-клас з писанкарства до Великодня

✓ Майстер-клас до Різдва



КОМУНІКАЦІЯ З МЕШКАНЦЯМИ
ВИБОРЧОГО ОКРУГУ

✓ Особистий прийом громадян кожної середи (за рік 
звернулося 132 громадянина).

✓ Висвітлення депутатської діяльності через соціальну 
мережу  “Фейсбук”:

особистий акаунт

https://www.facebook.com/yaremchuk.

valentina

Створена група «Селище Нове 

(м.Кропивницький)»  

https://www.facebook.com/groups/12078592524518

0/

https://www.facebook.com/yaremchuk.valentina
https://www.facebook.com/groups/120785925245180/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

✓ Запрошую Вас на особистий прийом, який проходить кожну 
середу у приміщенні Новенської селищної ради за адресою: вул. 
Металургів, буд.3. 

Години прийому: з 10-00 до 12-00.

✓ Ви можете звернутися до мене через 

- електронну адресу yaremchuk@krmr.gov.ua

- соціальна мережа www.facebook.com/yaremchuk.valentina

- за номером +38 (067) 654 32 10 

З ПОВАГОЮ ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАЛЕНТИНА ЯРЕМЧУК

http://www.facebook.com/yaremchuk.valentina

