ЗВІТ ДЕПУТАТА
МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО VІІ СКЛИКАННЯ
КРІПАКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

Шановні мешканці 33 виборчого округу району Кущівка!
Протягом 2018 року, разом зі своїми помічниками продовжував роботу
громадської приймальні на базі бібліотеки № 5 по вулиці Водоп’янова,60, та
приділяв багато уваги громадянам, що звертались за допомогою з різних
питань.
За звітний період в громадській приймальні проведено 85 прийоми
мешканців мікрорайону Кущівка. Графік роботи затверджено так, щоб
громадяни мали змогу звернутись на прийом, як в першій половині дня, так і
в другій, це зручно для працюючих мешканців мікрорайону. Прийом
проводиться щовівторка : з 15.00 до 18.00, та щосуботи: з 11.00 до 14.00.
В цілому з проханнями та пропозиціями за вказаний період на
особистий прийом до приймальні звернулось близько 673 громадян. Було
надано 11 колективних звернень. В них звернулося 397 мешканців. Серед тих
хто звертався, найбільше представників пільгових категорій населення:
пенсіонерів – близько 484 громадян, 5 – одиноких матерів, 5 - багатодітних
сімей, 2 – сім’ї з дітьми інвалідами, 21 – інвалід, 2 – учасника АТО, , чотири
ліквідатора аварії на ЧАЕС, та інші.
В своїх зверненнях та пропозиціях люди підняли 310 питання різного
характеру. Найбільше – з надання матеріальної допомоги на лікування – 199
звернень, освітлення вулиць мікрорайону – 19, знесення та обрізування
дерев – 8, вирівнювання профілю доріг та грейдерування – 14, питання
благоустрою – 5, питання роботи водоканалу – 10, охорони правопорядку та
роботи поліції – 4, робота телефону, інтернету та радіо – 2, з питань
транспорту та відновлення зупинок – 9, надання субсидій та інших питань
соціального захисту населення - 10, екології та земельних питань – 4,
встановлення дитячих майданчиків – 2, юридичних консультацій – 2,
забезпечення дровами мешканців, які мають пічне опалення – 6 та з різних
інших питань – 18.

Ще в 2016 році було засновано газету нашого виборчого округу «Рідна
Кущівка», в якій постійно інформую наших мешканців про проведену нашою
командою роботу. В кожній газеті є мій особистий номер телефону для
питань та звернень, а також сторінки в соціальних мережах: фейсбук та
інстаграм.
Таким чином до мене надійшло для вирішення різних питань біля 122
повідомлень.
Жодне звернення мешканців не залишилось без уваги. Для більш
детального їх розгляду до міської ради мною подано 134 депутатських
звернень та 22 депутатських запитів.

В 2018 році продовжував роботу по освітленню нашого мікрорайону. Так за
минулий рік закінчено освітлення вулиці Вознесенської (2 квартали),
освітлено вулицю Салганні піски та
Освітлення вулиці
зроблено капітальний ремонт по
вулиці Водоп’янова та частині
Водоп’янова
вулиці Байкальська. У червні
встановлено освітлення на одному з
віддалених провулках Кущівки –
провулку Гастелло.
А у липні засвітили ліхтарі по
провулках Вишневий та Середній
В’їзд. Після капітального ремонту
вул. Водоп’янова
зовнішнє
освітлення підключено на провулку
Таврійському.
За 2018 рік з загальної кількості депутатських звернень та запитів (156)
вирішено - 121, по 7-ми надані роз’яснення відповідно до чинного
законодавства, 28 – залишаються на контролі.
За нашими зверненнями було сформовано (виконано роботу по обрізці
сухого гілля) 3 та видалено 2 аварійних дерева. Одне з яких, під час буревію
впало в р. Інгул, що загрожувало підтопленням приватних домоволодінь у
випадку сходження «великої» води. А друге – провалило дах читального залу
в бібліотеці-філії №5 по вул. Водоп’янова.

Продовжую вважати пріорітетним участь у житті школи № 30,
розташованій на нашому мікрорайоні. Активно співпрацюю з дирекцією,
педагогічним колективом та учнями.

Завдяки моєї ініціативі
і організації, у вересні 2018
року, у школі №30, була
відкрита сучасна ігрова
кімната
для
молодших
школярів. Зроблено ремонт,
стилізований під сучасні
екранізацію
твору
Л. Керрола «Аліса в країні
див». Для дітей виготовлено
Відкриття дитячої ігрової кімнати
спеціальні меблі. Разом з
активістами до кімнати передано велику кількість іграшок, дитячих книжок
та розвивально-ігрового матеріалу.
Восени 2018 року разом з активістами, вчителями та учнями поповнили
фруктовий сад та територію школи новими деревами та кущами.
Для школярів було проведено конкурс дитячого малюнка «Кольоровий
світ навколо мене», який вже став традиційним для школи.
Продовжую допомогою талановитим дітям у підготовці до участі в
олімпіадах обласного та всеукраїнського значення.
Разом з комітетом у справах молоді міської ради проведено навчальну
лекцію для вчителів на актуальну зараз тему «булінгу, з метою попередження
конфліктних ситуацій між дітьми. Також, для вчителів організована зустріч з
власником галереї «Єлисаветград», під час якої з педагогічним колективом
обговорено спільні творчі плани та проведено екскурсію по експозиціям
галереї.
Протягом року приймав участь у всіх святкових заходах для дітей та
вчителів

Свято
останнього дзвоника

Голосування на
дитячому конкурсі
малюнків

Оновлення шкільного саду

А
навесні
разом
з
активними
мешканцями,
школярами
та працівниками
бібліотеки-філії №5 пофарбували
обладнання
на
дитячих
майданчиках.

Фарбування дитячого майданчику

Для вирішення багатьох побутових
проблем мешканців мікрорайону Кущівки, у
своїй діяльності активно співпрацюю з
різними комунальними підприємствами. Так,
під час першого снігопаду, прибирання снігу
проводили спільно з комунальними підприємствами міста, а під час другого
організовував розчистку вулиць, провулків та території навколо школи №30
власними силами.
Також, під час весняного прибирання 26.04.2018 року спільно з
головами квартальних комітетів №10,11,12, та КП «Універсал-2005» було
направлено та вивезено 5 камазів гілля.
2 та 8 листопада 2018 року було вивезено 7 камазів опалого листя.
Влітку, під час цвітіння амброзії,
для мінімізації її шкідливого впливу
на
здоров’я
жителів
Кущівки,
власними
силами
організував
проведення робіт з покосу цього
шкідливого
бур’яну
в
місцях
найбільшого скупчення людей: на
території пришкільного саду, біля
бібліотеки №5 та дитячого майданчику розташованого поруч, де, разом з
батьками, багато часу проводять діти, а також біля містків через річку.
Проведено покос амброзії по вул. Вознесенській біля ЗОШ№30.

Спільно
з
КП
«Благоустрій»
розчищено
пішохідну доріжку, що веде від
містка з вулиці Салганні піски в
напрямку вулиці Бобринецький
шлях.

Місток з Короткого на Весняний

За
зверненням
мешканців
та
голів
квартальних комітетів №10 та
№11,
спільно
з
КП
«Універсал-2005»
було
встановлено
встановлено
новий
місток
з
пров.
Короткого на пров. Весняний,
а на містках з вул. Херсонська
на вул. Десантників та по вул.
Вознесенській через річку
Інгул (на «острівець»)було
замінено старі поручні на
нові.

За численними зверненнями мешканців мікрорайону, батьківського
комітету та колективу школи №30 з приводу вирішення проблеми
сміттєзвалища навколо і в середині занедбаної будівлі, осередка збору людей
зі шкідливими звичками, що створювало загрозу життю і здоров’ю школярів
і малюків, вирішено питання щодо прибирання та ізоляції даної будівлі.
Після літніх злив було проведено грейдерування та вирівнювання
дорожнього покриття доріг по провулкам: Середньому, Середній В’їзд,

Вишневому і по вулицях: Чернишевського, Морській, Чорноморській,
Десантників, О. Гончара та Вознесенській.
Мною надані пропозиції щодо ремонту доріг та освітлення вулиць
мікрорайону Кущівка до галузевих програм розвитку міста Кропивницький
на 2017-2021 роки.
Спільно з працівниками бібліотеки-філії №5, розташованої по
вул. Водоп’янова, 60, було проведено традиційні різдвяні посиденьки.
17 березня на базі бібліотеки спільно з галереєю «Єлисаветград» та її
власником М.М. Цукановим, для жителів Кущівки, провели унікальну
виставку фото робіт нашого видатного земляка Василя Ковпака.
Разом з помічниками взяв участь у таких культурних заходах, що
проводила бібліотека-філія №5, як:
відкриття персональної виставки картин відомого місцевого
письменника Валентина Карпова, як художника-аматора;
- проведення презентації картин художника-аматора Олександра
Бровенка.

-

Третій рік підтримую міський «Фестиваль дитячої творчості», що проводить
галерея «Єлисаветград» спільно з відділом культури та туризму міської ради,
у травні місяці.
14.10.2018
року
проведено
свято
мікрорайону Кущівка на
території ЗОШ №30, яке
вже стало традиційним, з
залученням виконавчих
органів міської ради:
відділів: культури та
туризму, сім’ї та молоді,
управління
розвитку
транспорту та зв’язку,
департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій,
працівники бібліотеки-філії №5 та голів квартальних комітетів; - з насиченою
культурною програмою, з солодощами, призами та нагородами,
фотовиставкою із історії нашого міста та мікрорайону, виставкою-ярмарком
Свято Кущівки

виробів народних умільців та аніматорами, які розважали малечу та інші
різні цікавинки.
- за ініціативи власника галереї «Єлисаветград» Цуканова М.М. разом з
депутатом Кролевцем А.В. в 2016 році підготовлено та затверджено на сесії
Міської ради міста Кропивницького депутатській запит «Про започаткування
трьох міських премій в сфері культури нашого міста: премія ім. Бориса
Вінтенка серед художників, премію ім. Василя Ковпака серед фотомайстрів,
премію ім. Віталія Ципіна серед журналістів». В 2017 році затвердженні
положення про чотири премії а саме: міська художня премія імені Бориса
Вінтенка, міська журналістська премія імені Віталія Ципіна, міська
літературна премія імені Арсена Тарковського та міська премія
фотохудожників імені Василя Ковпака. В 2018 році, за цим запитом,
визначено та нагороджено перших лауреатів даних премій.
У липні 2018 року, за збереження історії фотографії та активний
розвиток фотографічного мистецтва в нашому місті отримав грамоту від
обласної організації Національної спілки фотохудожників України.

- 13.07.18р. за спільним
запрошенням з власником
галереї
Єлисаветград»
Цукановим М.М. до міста
Кропивницького
завітало
«Зіркове ралі»
«Зіркове ралі» («Зіркове ралі»
- це виставка автолюбителів власників класичних авто, метою якого є об'єднання шанувальників ретро
автомототехніки в Україні).
Протягом 2018 року за виконання доручень виборців та захист
інтересів громадян, в межах депутатських повноважень, – отримав понад
півсотні подяк: письмових, усних та через засоби масової інформації від
мешканців Кущівки! В свою чергу я також щиро вдячний кожному не
байдужому мешканцю за особистий внесок у розвиток нашого мікрорайону!
Продовжую працювати на окрузі разом з активними громадянами та
всіма, хто хоче змінити наш мікрорайону на краще, обговорюючи з ними
проблеми, наболілі питання та шляхи їх вирішення, а також нові ідеї щодо

розвитку мікрорайону та міста, користуючись девізом «Разом ми зможемо
більше!»

Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю!
З повагою Сергій Кріпак

