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Обраний депутатом від Кіровоградської обласної організації 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Фракція: 

Член фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

Постійна комісія: 

Член постійної комісії міської ради з питань архітектурної діяльності, 

містобудування та капітального будівництва 

Графік прийому виборців у громадській приймальні:  



Графік прийому виборців депутатом:  

вул. Євгена Чикаленка 1-а, Бізнес-центр «Єлизаветград», кабінет 129 

095 025 60 48 

Третя п’ятниця місяця 14.00 -16.00 

Електронна пошта: khachatrian@krmr.gov.ua 

 

 

Відвідування й активність на пленарних засіданнях міської ради 

Був присутній на 8 пленарних засіданнях сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання, що становить 100% відвідуваності. 

 

 

Зареєстровано звернень громадян: 

68 звернень, з яких: 

- Більшість звернень з проханням надати одноразову грошову 

допомогу на лікування громадян та надання допомоги особам, що потрапили 

в складні життєві обставини; 

- Неодноразові групові звернення громадян з проханням посприяти 

в асфальтуванні понівечених частин тротуару; 

- Звернення з проханням провести встановлення нових дитячих 

майданчиків з  безпечними ігровими елементами; 

- Звернення щодо захаращення прилеглих, до будинків громадян, 

територій та територій загального користування будівельними матеріалами, 

зрізаним гіллям, незаконно встановленими металевими конструкціями; 

- Звернення щодо незаконного розміщення рекламних засобів 

вздовж вулиці Полтавської. 

-  Звернення  за несвоєчасне знищення бур’янів відповідними 

комунальними службами; 

- прохання жителів ОСББ «Білий дім» посприяти в проведенні 

асфальтування прилеглої території; 
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- Щодо відновлення ливневої каналізації біля житлових будинків по 

вул. Кропивницького, 7 корп.1,2 

- придбання великогабаритних зеркал для тренування дитячого 

танцювального гуртка «Карамель»; 

- можливість надання спонсорської допомоги  для встановлення 

Пам’ятника прикордонникам та Стели героїв-прикордонників, які загинули в 

ДР Афганістан та зоні АТО. 

- допомога військовослужбовцям, що проходять службу в зоні АТО 

- особиста фінансова допомога на видання збірників поезії місцевих 

талантів. 

- особиста фінансова допомога на лікування хворих дітей. 

 

 

Як активний громадський діяч та меценат: 

 

- Виступив партнером проведення фіналу обласного конкурсу "Кращий 

керівник гуртка - 2021" у Музеї мистецтв Кіровоградської обласної ради. 

 

- Отримав подяку від управління молоді та спорту КОДА та ГО «Let’s do it Ukraine» 

за вагомий внесок у розвиток екологічного, волонтерського руху, активну 



громадянську позицію та сприяння у проведенні міжнародної акції Всесвітній день 

прибирання «World Cleanup Day». 

 

 

 

- взяв участь в благодійному ярмарку «Правильна джинса», який відбувся біля 

Кропивницької міськради, з нагоди Всесвітнього дня переробки. 

- виступив одним із спонсорів проведення відкритого чемпіонату Кіровоградської 

області з грепплінгу.  

-  



- Рішенням федерації панкратіону України 20 квітня 2021 року мене обрано 

президентом Кіровоградської обласної федерації панкратіону. 

 

- Підтримав танцювальний дитячий гурток «КАРАМЕЛЬ» у придбані зеркал для залу. 

 

 

 

- традиційно взяв участь у щорічній благодійній акції - XI Великодній Благодійний 

Аукціон, що проходить у Музеї мистецтв. 



 

 

- виступив одним із спонсорів всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Щаслива 

дитина — квітуча Україна-2021, організатором якого є Галерея «Єлисаветград» 

 

 



 

- виступив одним із спонсорів проведення Відкритого чемпіонату Кіровоградської 

області з панкратіону пам’яті Максима Бендерова. 

 

- взяв участь в акції висадки тридцяти сакур в честь 30-річчя Незалежності України. 

 

 

-  Сприяв проведенню  всеукраїнського мотофестивалю “КропБайкФест”, який 

проходив протягом 13-15 серпня на базі відпочинку «Гірник».  В минулому році від 

учасників було багато звернень з приводу асфальтування дороги на місці проведення 



фестивалю, через велику кількість пилу. Тому, я допоміг заасфальтувати дану ділянку 

дороги, і пилу на КропБайкФест більше не буде. 

 
 

 

- Прийняв участь у благодійному вечорі, що проводився з нагоди  

Міжнародного дня благодійності та святкування Дня народження Фонду допомоги 

онкохворим дітям - «Янгол життя». Благодійний фонд святкував свій п`ятий день 

народження. 

  
 



- Мав честь відвідати  урочисте відкриття оновленого залу обласної організації 

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Як голова федерації маю безпосереднє 

відношення до проведення реставрації приміщення залу, так як підтримував не тільки 

словом, а й ділом, вкладаючи власні кошти.  

 

 
 

-  долучився до заходів на Фортечних валах, що проходили в рамках 

Всесвітньoго дня прибирання «World Cleanup Day. 

 

 

- Прийняв участь у Другому молитовному сніданку, що об’єднує 

політиків та представників релігійних конфесій, активістів міста та держслужбовців, 

військових та пересічних громадян довкола ідеї прагнення миру і взаєморозуміння. 



 

 

- завітав до Музею мистецтв, де відбулося відкриття виставки «Яскравий світ 

творчості» до Дня художника.  

 



- виступив спонсором та підтримав ініціативу громадської організації 

«Фундація духовного та національного відродження «ЧОРНИЙ ВОРОН» (село Розумівка), 

щодо проведення виставки-презентації портрету отамана Чорного Ворона (Миколи Скляра) 

- військового діяча часів УНР, повстанського отамана, командира ударно-розвідувального 

загону Степової дивізії Костя Блакитного (Пестушка). 

 

- отримав подяку від управління молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації за вагомий внесок у формування державної політики у сфері 

національно-атріотичного виховання молоді, сприяння розвитку громадського суспільства, 

зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства. 

 



- виступив спонсором проведення чемпіонату Кіровоградської області з 

панкратіону, за результатами якого переможці будуть представляти Кіровоградську 

область на Всеукраїнському Чемпіонаті. 

 

 

 

 

 

 

У всіх справах депутату допомагають його помічники:  

Бєлоглазова Анастасія Віталіївна 

Вузленко Олександр Петрович 

Коровін Юрій Володимирович 

Сафарьян Марат Родікович 


