
 

З В І Т 

      депутата Міської ради 

міста Кропивницького 

     VІІ сьомого    скликання 

СЕРГІЄНКА  ГРИГОРІЯ 

      ВІКТОРОВИЧА 

з листопада 2017 

по листопад  2018 

 Сергієнко Григорій Вікторович  – обраний  депутатом  Міської ради 

міста Кропивницького VIІ скликання по виборчому окрузі № 29, член 

постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної 

культури і спорту та молодіжної політики (з 15.12.2015 по 24.12.2015);  член 

постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (з 24.12.2015 по 20.12.2016); член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності (з 20.12.2016 до 04.09.2017); член постійної комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. 

 Протягом звітного періоду брав участь у різноманітних 

загальноміських заходах та багато уваги приділяв виборцям округу, які 

звертались за допомогою.  

 Моя діяльність, як депутата Міської ради міста Кропивницького 

спрямована на захист інтересів громади, виконання доручень виборців, у 

межах депутатських 

повноважень, наданих Законом 

України «Про статус депутатів 

місцевих рад».  Одним із 

основних обов’язків своєї 

діяльності, як депутата міської 

ради є участь у пленарних 



засіданнях міської ради. За звітний період  був  присутнім на всіх пленарних 

засіданнях Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. 

  Особистий прийом громадян здійснювався відповідно до графіку 

прийому громадян: першої  та останьої п'ятниця місяця з  10.00 до 13.00, за 

адресою:  вул. Шевченка, 60, (колишній хлібзавод ,,Паляниця”) та другої,  

третьої п'ятниця місяця  за адресою: сел. Гірниче, Лінія 10-а, буд. 52, 

бібліотека селища Гірничого.  

В звітний період  проведено 34 особистих  прийомів громадян,  

прийнято більше 217 громадян.  

 У громадській приймальні можна завжди подати заяву чи звернення до 

депутата, залишити пропозиції та зауваження, а також одержати фахову 

консультацію та правову допомогу з широкого спектру питань. 

 Також,  можна звернутися до  мене,  оперативно одержати інформацію 

та отримати консультацію  за телефоном гарячої лінії – +38 (099) 442-47-40 

(щоденно з 10.00 до 17.00. Вихідні – субота, неділя) або за електронною 

адресою – serhiienko@krmr.gov.ua 

  Завдяки безпосередньому спілкуванню з жителями округу знаю всі 

проблеми та потреби на виборчому окрузі селища Гірничого.       Активно 

сприяю вирішенню 

проблемних питань своїх 

виборців: встановленню 

дитячих майданчиків, 

облаштуванню 

прибудинкових територій, 

відновленню та 

встановленню мереж  

зовнішнього освітлення 

вулиць, ремонту доріг, 

житлово-комунального 

фонду, покращенню 

соціальної інфраструктури, благоустрою селища Гірничого. 

Основні проблемні питання на окрузі: 

- незадовільний стан доріг, тротуарів та житлового фонду; 

- встановлення дитячих та спортивних майданчиків; 

- освітлення вулиць та прибудинкових територій; 
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- безпечне та комфортне навчання дітей у дитсадках та школах; 

- безпека дорожнього руху; 

- надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, пораненим бійцям 

АТО, дітям сиротам, дітям позбавленим батьківської опіки, багатодітним 

матерям, малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам. 

 За звітний період: з  листопада 2017 листопад 2018 року  прийнято       

56 письмових звернень від виборців та 48 усних  звернень під час особистого 

прийому громадян. Звернення стосувалися матеріальної допомоги на 

лікування, сприяння в організації різних заходів, надання юридичної 

допомоги та вирішення різноманітних питань, пов’язаних з забезпеченням 

життєвих потреб  територіальної громади м. Кропивницького.  

На підставі цих звернень мною подано 74 депутатських звернення із 

них: 4 колективних,  54  щодо надання матеріальної  допомоги на лікування 

та 20 звернень, які  стосується різних питань щодо забезпечення життєвих 

потреб територіальної громади м. Кропивницького.  

Загалом  59 звернення виконано,  15 перебуває на контролі до 

виконання у  виконавчих органах міської ради. При особистих зустрічах та в 

телефонному режимі вирішено 30 питань. 

 За результатом розгляду депутатського звернень № 56/2017 від 

12.12.2017 року стосовно включення до Програми утримання, благоустрою 

та розвитку житлово – комунального господарства міста Кропивницького 

2017 – 2021 роки, відповідних ремонтних та монтажних робіт об’єктів 

розвитку житлово – комунальної інфраструктури округу  на 2018 рік, було 

виконано: 

-  ремонт покрівель будинку № 52 (заміна азбестоцементних листів) та буд. 

№ 56 (заміна бітумного покриття), що по вул.  Лінія 10; 

- ремонт асфальтного покриття за адресою: вул. Нижня П’ятихатська,  буд. 

24. Під час виконання ремонтних робіт з відновлення дорожнього покриття, 

було замінено 100 м. центральної труби водопостачання; 

-  виготовлено проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт 

дорожнього покриття прибудинкового проїзду від вул. Нижньої 

П’ятихатської до вул. Лінія 9; 

- відновлення мереж зовнішнього освітлення по пров. Першотравневий та 

пров. Масляниківський. 



 Здійснено поточний ремонт дороги (проведення ліквідації ямковості 

дорожнього покриття) центральної дороги селища Гірничого.  

 Турбота про підростаюче покоління була і залишається для мене  

пріоритетною, тому в ході своєї депутатської діяльності особливу увагу 

приділяю навчально – виховним закладам, які перебувають на території 

виборчого округу.  

 В поточному році, в ЗОШ № 22 продовжили  заміну старих віконних 

рам на металопластикові вікна в кількості  – 7 шт. Здійснено поточний 

ремонт дорожнього покриття шкільного під’їзду та дворових проїздів. За 

мого сприяння було виділено фарби, будівельні матеріали для оновлення та 

ремонту частини шкільного подвір’я для проведення шкільних урочистостей.  

 Минулого року було придбано лінолеум для ремонту підлоги дитячого 

садочка №  69, цього року, у відповідь на депутатське звернення №  46/2017, 

від 24.11.2017, в садочку проведено заміну старих віконних рам на 

металопластикові вікна в кількості  – 11 шт.   

 Продовжено роботу і в напрямку благоустрою музичної школи № 4, 

вслід за  зробленою відмосткою будівлі  та ремонтом східців, в цьому році 

виготовлено проектно – кошторисну документацію ремонту фасаду музичної 

школи та встановлено 5 шт. металопластикових вікон. 

 Напередодні новорічних та різдвяних свят, спільно з колегами по партії 

«Наш край» солодкими подарунками, привітали вихованців дитячого садочка 

№ 69 та дітей дошкільного, молодшого шкільного віку, які проживають на 

території округу.  

 Постійно шукаю можливості  перетворення селища Гірничого в більш 

безпечне та комфортне місце для мешканців мікрорайону. Тому  

неодноразово був ініціатором 

проведення спільної зустрічі 

гірничан з представникам 

Національної поліції - 

начальником сектору дільничних 

інспекторів Кропивницького 

відділу Національної поліції 

України в Кіровоградській 

області Олегом Петровим, 

старшим дільничним, офіцером 

поліції Тимуром Сатибаєвим. Як 

результат зустрічі, налагоджено співпрацю з представниками Національної 

поліції та вирішено в правовому полі питання пов’язані з протиправною 



діяльністю осіб, що  гуртувалися в занедбаній прибудові колишнього кафе 

«Чистые пруды», змінено режим роботи в нічному час магазині «Копілка», 

який розміщений в цокольному приміщенні буд. № 20, що по вул. Нижня 

П’ятихатська та функціонування ігрового клубу «Національна лотерея» по 

вул. Лінія 10, буд. 53, відвідувачі яких систематично порушували 

правопорядок. 

 Минулого року на прохання жителів 

мікрорайонну та за мого сприяння встановили 

8 лавочок біля житлових будинків. Цьогоріч 

продовжили  роботу по облаштуванню  місць 

для відпочинку. Встановили ще 14 лавочок в 

дворах житлових будинків. 

Взяв активну участь в організації заходів 

присвячених вшануванню пам’яті жертв 

Другої світової війни та святкуванню 54 

річниці 

заснування 

селища 

Гірничого.  

 Протягом року, разом спільно з КП 

«ЖЕК № 9» КМР» здійснювалась 

санітарна розчистка кущів та дерев, а 

також прибирання  та  обкошування 

території і вивезення  сміття.  

 Розуміючи, що складна соціально-економічна ситуація поглиблює 

проблеми громадян, особливо незахищені 

верстви населення, які не в змозі самотужки 

вирішити проблеми. З колегами від партії «Наш 

край», знайшли можливість допомогти матері – 

героїні Репетило Лідії Григорівні, яка 

звернулася від імені жителів буд № 54 , що по 

вул. Лінія 10, стосовно заміни вікна на 

металопластикове в ІІ під’їзді вищезазначеного 

житлового будинку. 

 Галузевими програма на 2017 – 2021 роки 

передбачено виконання капітального ремонту 

мереж зовнішнього освітлення по вул. Сергія 

Котового та по пров. Арнаутовському, наразі по даних об’єктах замовлено 



проектно – кошторисну документацію, відновлення   мереж зовнішнього 

освітлення за вищевказаними адресами будуть виконані до кінця поточного 

року за умови належного фінансування.  

  В тісній  співпраці з жителями селища Гірничого та з метою 

забезпечення життєвих потреб територіальної громади м. Кропивницького,   

мною внесена пропозиція включити до Галузевих програм 2017 – 2021роки,  

на 2019 рік наступні об’єкти: 

- ремонт покрівель житлових будинків по вул. Лінія 9, буд. 38 та буд. 

42, по вул. лінія 5, буд. 22; 

- утеплення житлових будинків № 21, 22, 23 по вул. Лінія 5; 

- капітальний ремонт прибудинкових доріг біля житлових будинків № 

55, 56 по вул. Лінія 10; 

- поточний ремонт прибудинкових  доріг по вул. Лінія 9, буд. 38, 39, 

40, 41,42 , 43 (від будинку вул. Нижня П’ятихатська до вул. Лінія 1); 

- капітальний ремонт доріг та тротуарів загального користування: по 

вул. Нижня П’ятихатській ( від вул. Лінія 9 до вул. Сергія 

Котового); 

- ремонт тротуарів по вул. Лінія 5; 

- відновлення мереж зовнішнього освітлення по провулках: Гулака – 

Артемовського, Остапа Вишні, Грибоєдова, Арнаутовському, Сергія 

Котового, Першотравневому та по вул. Сергія Котового. 

 Також, запропоновано здійснити благоустрій зелених зон, а саме 

проведення поточного ремонту тротуарів в парковій зоні біля музичної 

школи та влаштування світлофорних об’єктів по вул. Бобринецький шлях, 

біля магазину «Чайка», біля магазину «Альф» та біля магазину «Південний 

шлях». 

 В наступному році буду продовжувати здійснення діяльності, 

направленої на захист інтересів громади, виконання доручень виборців, у 

межах депутатських повноважень, наданих Законом України «Про статус 

депутатів місцевих рад». 

 Дякую Всім за співпрацю! 

З повагою 

Депутат Міської  

ради міста Кропивницького 

 VII скликання                                                                  Г. Сергієнко 

 


