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Шановні мешканці! 
 

Закінчився другий рік моєї каденції у сьомому скликанні та черговий 

рік спільної співпраці з мешканцями мого виборчого округу № 17 

(мікрорайон Ковалівка).  

Насамперед, хочу висловити велику подяку усім мешканцям 

мікрорайону за розуміння, за своєчасну інформацію про стан справ,          

за вашу небайдужість до оточуючого.  

Рік був нелегкий, але насичений. Спільними зусиллями було вирішено 

багато важливих питань. 

За звітний період, а саме, з грудня 2016 року по грудень 2017 року, 

свою депутатську діяльність здійснював відповідно до Конституції 

України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,      

“Про статус депутатів місцевих рад” та відповідно до інших 

нормативно-правових актів, що визначають діяльність депутата міської 

ради. 

Окрім основної роботи на засіданнях сесій, брав активну участь        

у роботі постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності. 

За основу в своїй діяльності я ставлю роботу з людьми, які 

довіряють мені представляти та захищати їх інтереси. 
 

Протягом звітного періоду, на особистих прийомах, до мене 

звернулося понад 150 жителів мікрорайону.  

Були письмові звернення, як особисті так і колективні.  

Характер звернень різноманітний. Найбільше людей хвилювали 

питання житлово-комунального господарства, очистка прибудинкових 

територій від снігу в зимовий період, обрізка, або видалення дерев.   

Також дуже важливими для людей є питання пов’язані з соціальною 

сферою: нарахування та призначення субсидій, надання адресної 

матеріальної допомоги. 



Реагуючи на звернення мешканців, я підготував та направив десятки 

депутатських звернень та запитів до міського голови, його заступників, 

начальників управлінь міської ради. Більшість з них виконано, на деякі 

отримано роз’яснення, решта - знаходяться на моєму особистому 

контролі. В усному режимі спілкувався з начальниками комунальних 

підприємств щодо скарг мешканців. 
 

За мого сприяння до “Програми утримання, благоустрою                 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького 

на 2017-2021 роки” були внесені наступні роботи:  

  - капітальний ремонт покрівлі будинку № 12, корп. 1 по просп.  Перемоги; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ремонт тротуару повз ДНЗ (ясла-садок) № 17 “Орлятко”; 

- поточний ремонт прибудинкової території будинку № 26, корп. 2     

по вул. Вокзальній; 

- поточний ремонт прибудинкової території будинку № 26, корп. 4    

по вул. Вокзальній. 

   

Належним чином було вирішено питання, на прохання мешканців, 

щодо обрізки та видалення аварійних і сухих дерев.  

Роботи були виконані за такими адресами: 

- просп.  Перемоги, будинок № 12, корп.  2; 

- просп.  Перемоги, будинок № 12, корп.  3; 

- просп.  Перемоги, будинок № 12, корп.  4. 

 

Вчасно було вжито заходів щодо відновлення роботи ліфтів               

у житлових будинках № 8, корп. 1  по просп.  Перемоги (під’їзд № 2 ) та  

№ 26, корп.  4 по вул. Вокзальній (під’їзд № 1 та № 3). 

 

З приходом літа, без уваги не залишились і дітлахи мікрорайону. 

Власним коштом був придбаний та завезений пісок на дитячі майданчики. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За мого сприяння було додатково 

обладнано спортивними елементами 

дитячий майданчик житлових 

будинків №20, корп. 1, корп. 2 та 

корп. 3 по вул. Вокзальній. 

 

 

 

1-го вересня традиційно  отримали привітання першокласники          

КЗ “НВО ЗНЗ I-III ступенів № 20 – дитячий юнацький центр “Сузір’я”       

з початком навчального року. Кожен з них отримав набір шкільного 

приладдя. 

По закінченню навчального року, грошовими преміями було відзначено 

найкращих учнів та вчителів за відмінні успіхи у навчанні та роботі. 
 

З нагоди Дня захисту дітей та Дня захисника України, разом                

з колегами по фракції «Батьківщина» та громадськими активістами, 

організували та провели на Козачому острові масштабні заходи                   

з залученням мешканців усього міста. 

 

Також за власний кошт були вирішені наступні питання: 

- виготовлено столи, лавочки та урни для сміття за зверненнями 

мешканців будинків № 6, № 12, корп. 2, корп. 3, та № 14                               

по просп.  Перемоги, а також № 26, корп. 2 по вул. Вокзальній; 

- придбано фарбу та вапно, з нагоди проведення суботника, для всіх 

будинків мого виборчого округу; 

- придбано будівельні матеріали для потреб мешканців житлового 

будинку по просп.  Перемоги, будинок № 12, корп. 3; 

- на прохання мешканців будинку № 12, корп. 2, корп. 4                         

по просп. Перемоги виготовлено та встановлено поручні при вході до 

під’їздів; 



- за зверненнями мешканців будинку № 12, корп. 4 по просп.  Перемоги 

та будинку № 20, корп. 5 по вул. Вокзальній виготовлено та встановлено 

металеві двері до підвальних приміщень будинків; 

- завезено відсів для підсипання у підвальних приміщеннях будинку  

№ 24 по вул. Вокзальній; 

- надано матеріальну допомогу мешканцям будинку, № 20, корп. 1           

по вул. Вокзальній для ліквідації наслідків пожежі; 

- надано матеріальну допомогу мешканцям будинку № 2                      

по просп. Перемоги для проведення часткового  поточного ремонту 

покрівлі будинку; 

- надано матеріальну допомогу мешканцям будинку № 28                    

по вул. Вокзальній та № 12, корп. 3 по просп. Перемоги для проведення 

заміни труб водовідведення та водопостачання; 

- надано матеріальну допомогу мешканцям 6-го під’їзду будинку № 14 

по просп.  Перемоги для придбання поштових скриньок; 

- надано матеріальну допомогу мешканцям будинку № 20, корп. 1            

по вул. Вокзальній та № 12, корп. 2 по просп. Перемоги для проведення 

робіт з відновлення роботи ліфтів; 

- завезено відсів будинкам мого виборчого округу для підсипання           

в зимовий період; 

- на прохання КЗ “НВО ЗНЗ I-III ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр “Сузір’я” було надано власну техніку для вивезення сміття.  

 

Кошти депутатського фонду, для надання матеріальної допомоги,      

у звітному періоді використані мною в повному обсязі, всі вони надані 

мешканцям на лікування та для проведення операцій. 

 

Судити про роботу депутата – справа виборців. 

Вірю, що 2018 рік буде ще більш плідним у нашій з вами спільній 

співпраці. Планую на досягнутому не зупинятися, в міру своїх 

можливостей  буду сприяти розвитку мікрорайону та вирішенню 

поточних питань. 

Вважаю, що найголовніше сьогодні для всіх нас – це мир, стабільність 

та гідний рівень життя кожного мешканця міста. Саме до цього ми 

маємо прагнути, об’єднуючи свої зусилля і можливості для покращення 

добробуту кожного з нас та міста в цілому. 

 
Громадська приймальня працює за адресою: 

вул. Вокзальна, буд. № 16, корп. 3 (“КП ЖЕО № 1” КМР”). 

Години роботи: 

з 9.00 до 17.00, крім вихідних 

телефон для довідок: 095 321 16 25 


