
 

Звіт депутата Кропивницької міської ради, голови обласної 

організації політичної партії «Рідне місто» 

 Шамардіна Олександра Сергійовича  

за період січень - червень 2021 року. 



 

Фракція: голова фракції «Рідне місто» Кропивницької міської ради восьмого 

скликання. 

Постійні комісії: член постійної комісії з питань екології, земельних 

відносин та комунальної власності. 

Графік прийому в громадській приймальні політичної партії «Рідне 

місто» (за попереднім записом): з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00. 

Графік прийому особисто депутатом: кожної першої суботи місяця з 10:00 

до 12:00 за адресою: громадська приймальня політичної партії «Рідне місто», 

вулиця Арсенія Тарковсього,41-А. Телефон приймальні: 066 737 69 74. 

Електронна адреса: shamardin@krmr.gov.ua 

        У своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих 

рад», «Про звернення громадян», регламентом роботи Кропивницької міської 

ради та іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність 

депутатів та ради.  

         Як депутат Кропивницької міської ради регулярно відвідую засідання 

постійних комісій з питань екології, земельних відносин й комунальної 

власності та сесій Кропивницької міської ради. 



 

        За пів року провів п’ять особистих прийомів громадян, після яких 

особисто сприяв у межах своїх повноважень у вирішенні питань, з якими 

зверталися мешканці. Співпраця з громадянами відбувається не лише на 

особистих прийомах, але й у онлайн режимі: через онлайн приймальню та 

соціальні мережі. Також, дотримуючись карантинних обмежень, проведено 

зустрічі з головами квартальних комітетів для подальшої співпраці та близько 

10 зустрічей на мікрорайоні Кущівка для вирішення питань мікрорайону 

(відновлення дитячого майданчику, облаштування системи водовідведення, 

проблема з тиском води та ін.)  



 



       За період січень – червень 2021 року було оформлено 128 звернень, серед 

яких 18 звернень з матеріальної допомоги, решта - до виконавчих органів 

міської ради та профільних заступників міського голови, ПрАТ 

"Кіровоградобленерго", Подільської районної у місті Кропивницькому ради, 

Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області, Кіровоградського 

ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград", Головного управління Національної поліції 

в Кіровоградський області. Найбільше звернень надходило з питань житлово-

комунального господарства.  

Оскільки я вже не перший рік голова піклувальних рад у 

Кіровоградському психоневрологічному інтернаті та у Центрі комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю продовжую постійно брати участь у житті 

закладів: відвідую підопічних, спільно з працівниками установ забезпечуємо 

їхнє дозвілля. 



 

За півроку  з депутатського фонду матеріальна допомога на лікування 

громадянам була надана на суму 42000 грн.  





  

       Тримаю на контролі об’єкти, які були внесені за моїми пропозиціями у 

цьому та попередніми роках до міських галузевих програм, слідкую за 

процесом закупівель та перебігом їх реалізації. 

   

 

       


