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За 2019 рік взяв участь у 8-ми засіданнях сесії міської ради 

м.Кропивницького, крім цього за рік провів 8  засідань комісії з питань 

промисловості, транспорту, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів, 

очільником якої я і є. За цей рік провів понад 40 прийомів громадян в 

результаті яких, подавав чимало звернень та запитів, а саме 79. Значна 

частина з них – це особисті та колективні запити на матеріальну допомогу 

для містян, загальною сумою  108 тисяч гривень.  

Вже стало своєрідною традицією те, що свій звіт я розподіляю на 

чотири частини – це чотири основні напрямки діяльності за якими працюю 

як депутат. Це робота на окрузі, культурно-просвітницькі заходи, 

волонтерська діяльність і допомога військовим та робота в комісії  

РОБОТА НА ОКРУЗІ

 

Я завжди наголошував на тому, що депутат так би мовити виконує 

роль помічника і посередника, завдяки якому мешканці можуть звернутися з 

проблемами до влади та сприяти вирішенню цих проблем. Тож вважаю, що 

між людьми завжди має бути конструктивний діалог та взаєморозуміння – це 

важливо для мене особисто. І з досвіду вже встиг переконатися, що це 
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найефективніший спосіб взаємодії з громадою, думаю, що нам разом з 

мешканцями це вдається, саме тому за цей рік ми встигли провести чимало 

хороших заходів.  

 

Так,  ми проводили  екотолоку на 101-му мікрорайоні. Навесні разом з  

мешканцями наводили лад на мікрорайоні: фарбували стовпці та лавки,  

саджали дерева. Тепер посеред мікрорайону красується справжня алея із 

декоративних слив. Радий тому, що минулого року вдалося відремонтувати 

прибудинкову територію біля будинків по Пр. Університетському, 23/1, 23/2 

та 25, а цього року з’явився рівненький асфальт і біля будинку 33 по Пр. 

Університетському. 

Чимало за цей рік на мікрорайоні було і заходів для дітей. Підтримка 

заходів в бібліотеці це вже традиція: тут і свято до Дня Святого Валентина і 

майстер-класи до Дня захисту дітей, розваги та інтелектуальні ігри для дітей 

ледь не щотижня. Одним словом, наші бібліотекарі невтомні та креатині 

трудівниці.  
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Масштабне свято для дітей просто неба вдалося влаштувати влітку, 

були батути, аніматори, морозиво та море дитячого сміху і радості.  
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ТА ІНІЦІАТИВИ 

Цього року вдалося провести 2-денний турнір з боксу. Захід 

пройшов на базі боксерського клубу «Нокаут». Серед учасників: діти віком 

від 12 до 16 років, у вагових категоріях від 30 кілограмів і більше. 

Переконаний, що бокс - це дійсно той вид спорту, що надихає та не дає 

зациклюватися на буденності,. Та крім цього формує вміння долати труднощі 

та вчить молодь порядності. Тож дякую всім, хто приклав зусиль для того, 

щоб цей захід відбувся.   

 

За моєї ініціативи та ініціативи містян міська рада підтримала 

рішення про заборону використання на території міста цирків з тваринами, 

Коли ми вирішили виступити з таким зверненням, я, навіть, не очікував такої 

підтримки. Величезна кількість людей зателефонували і написали, щоб 
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долучитися. Це лише підтверджує, що ми робимо правильну, людяну справу. 

Тож відповідне рішення таки було прийняте на сесії. 

Популяризація українського кіно,  є для мене також одним і 

важливих напрямків. За цей рік вдалося провести чимало благодійних показів 

історичних фільмів. Це фільми, в яких можна провести аналогію з 

сьогоденням. Такі фільми, якщо вони здатні якісно, здатні змінювати 

свідомість, вселяти почуття патріотизму та гідності за свою країну в серця 

дорослих та дітей. Так, ми запрошували волонтерів, активістів та молодь на 

перегляди фільмів «Крути», «Чорний Ворон».   

 

Та фільми про нашу реальність, про війну: фільм «Іловайськ 2014», 

показ якого старував як раз в річницю Іловайської трагедії. Зовсім нещодавно 

показували фільми із серії «Кіно, що наближає Перемогу» режисерів Анни 

Мартиненко та Тетяни Кулаковської. Фільми з фактами, знятими на телефон 
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кадрами і з такою болючою правдою-обов‘язкові для перегдяду всім, щоб ні 

в кого не виникало хибних уявлень про те, а як там на «передку». 

 

 

Був у нас захід спільно з громадською організацією «Асоціація 

жінок ДІЯ»  з нагоди Дня матері , переглянули хороший сімейний фільм в 

кінотеатрі. 

Також за нашої підтримки відбувся безкоштовний допрем’єрний показ 

фільму Олександра Жовни «Історія Лізи». «Це справжня дpaмa про життя не 

зовсім звичaйних людей у звичaйному, часом дійсно жорстокому світі. Фільм 

непростий для сприйняття і змушує серйозно замислитися над багатьма 

речами, на які часто в звичайному ритмі життя і не встигаєш звертати уваги. 
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Значною подією для міста став приїзд відомого українського 

письменника, мого доброго друга Василя Шкляра. До Кропивницького він 

завітав як раз в день відкриття цього місця – Кроп Хабу та презентував 

містянам свою нову книгу «Характерник». 

 

 Встиг Василь Шкляр відвідати наших військових в Кіровоградському 

обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, дякую з гостинність 

головному лікарю Геннадію Сябренку. і бібліотеку на 101-му, де ми  

подарувати декілька книжечок з автографом автора. 
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Проводимо чимало благодійних заходів, серед яких заходи для 

особливих дітей. Серед них безкоштовні походи до кінотеатру та 

розважального центру. Радий, що маємо можливість допомагати тим, хто 

цього потребує. адже запал в очах та радісні посмішки на обличчях дітей і їх 

батьків дорогого варті. 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Значну частину нашої роботи ми спрямовуємо на допомогу та 

підтримку військових, як діючих, так і демобілізованих. Співпрацюємо з 

Кіровоградським обласним клінічним госпіталем ветеранів війни, 

громадською організацією «Серця матерів Кіровоградщини», Центром 

медико-психологічної реаблітації «Компас». 
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Так цього року вдалося допомоги нашим волонтерам видати книгу 

по роботі зі стресом та вигоранням – це практичний посібник з елементами 

інтерактиву «Ресурси впевненості: історії на межі війни». Чудова ініціатива 

до якої  я мав нагоду долучитися. Сподіваюся, що ця книга стане в пригоді 

військовим і не тільки та допоможе знайти ресурс в найскладніших життєвих 

ситуаціях. Також вітали 34-й окремий мотопіхотний батальйон з річницею. 

Завжди радую на всі патріотичні заходи, будь то перегляди фільмів 

чи презентації українських книг наших волонтерів, активістів та небайдужих 

людей, які активно займаються допомогою військовим в будь-яких її 

проявах. 

РОБОТА В КОМІСІЇ  

Я очолюю комісію міської ради міста Кропивницького з питань 

промисловості, транспорту, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів 

в межах своїх повноважень, у 2019 році провела 7 засідань на яких 

розглянуто більше ніж чотири десятки питань щодо розвитку промисловості, 
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транспорту і зв'язку, торгівлі, побутового обслуговування, громадського 

харчування, захисту прав споживачів та цін. 

 

Так нам вдалося розглянути чимало важливих питань: 

- ліквідація торгівлі з рук у невстановлених місцях, 

-  впорядкування встановлення та розміщення літніх майданчиків в місті  

-  питання пов’язані з діяльністю торгових точок та великих торгівельних 

мереж. 

- Питання «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. 

Кропивницькому на 2020 рік» 

- Питання, пов’язані з якістю маршрутних перевезень в місті 

- Питання щодо власників інформування торговельних підприємств 

стосовно відмови від використання поліетиленовихпакетів та 

використання багаторазових екопакетів 

- Разом з юридичним відділом міськради напрацьовували проект рішення 

«Про розповсюдження та використання полімерних виробів та тари» 

- Розглядали та підтримували питання стосовно закупівлі нових автобусів в 

комунальну власність та розподіл їх по міським маршрутам. 
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- Розглядали та опрацьовували питання стосовно дофінансування 

відреставрованої та розширеної Арки. В День відкриття якої люди саме в 

нових автобусах мали можливість першими проїхатись під Аркою. 

- Розглянули питання стосовно заборони зміни цільового призначення 

кінотеатру  «Зоряний». За нашою інформацією власник планує продати 

це приміщення одній із мереж супермаркетів, тож вважаємо відкриття 

супермаркету і культурно-історичному центрі міста далеко не найкращою 

ідеєю та не тим, що може допомогти заманити побільше туристів до 

нашого міста. 

- Розглянули та підтримали на комісії проект Бюджету 2020 року, який 

минулого тижня вже підтримали на сесії. Так, бюджет міста на 2020 рік 

становитиме 2 млрд 127,6 млн грн. У ньому передбачені кошти на освіту 

– 983, 9 млн.грн, охорону здоров’я – 106,6 млн. грн., на культуру та спорт 

- 105,6 млн. грн., ЖКГ – 285, 9 млн. грн., соціальні програми – 16, 8 млн. 

грн, pозвиток тpaнспоpту - 182,3 млн гpн; будівництво - 109,5 млн гpн. 

Тож рік видався насиченим і, підсумовуючи свій вже 4й рік 

депутатства хотілося б поділитися так би мовити враженнями і думками. 

Ця каденція для мене – перший досвід депутатства, до цього я був 

людиною як то кажуть «поза політикою». Зараз же я можу з впевненістю 

сказати, що за ці роки активної депутатської роботи встиг багато чого 

освоїти, багато чому навчитися новому та багато чому здивуватися. Повірте, 

чимало моїх сил та сил членів моєї команди було покладено на те, щоб 

зробити щось корисне для людей і я щиро вдячний містянам за довіру  та 

підтримку, які встиг відчути за час свого депутатства, вдячний і за критику, 

яка часом виникала від нерозуміння того, що, на жаль, не все реально 

зробити в один момент – адже для змін потрібен час і кошти.  

І на останок хотів би сказати, я щиро вдячний людям з якими ми 

співпрацюємо за довіру, розуміння та підтримку, які встиг відчути за час 

нашої спільної діяльності.  Я з впевненістю можу сказати, що від самого 



14 
 

початку своєї роботи як обранця громади, депутатська робота для мене була, 

є і залишається інструментом для того, аби зробити більше корисного та 

хорошого для нашого міста та його жителів. І вже не раз переконався, що 

змінити щось можна тільки спільними зусиллями та спільною роботою.  

Дякую також своїм колегам та друзям, без яких було б складно 

зробити це все. Тож ми не зупиняємось на досягнутому і налаштовані 

працювати не менш результативно і в 2020 році. 

 


