
Звіт депутатки Кропивницької міської ради 

 Шамардіної Катерини Олексіївни  

за період січень - червень 2021 року. 

 

        До складу Кропивницької міської ради 8-го скликання я була обрана 

депутаткою від політичної партії «Рідне місто» в жовтні 2020 року.  

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.  

Являюсь членкинею фракції ПП "Рідне місто", членкинею постійної 

комісії з питань бюджету та податкової політики, комісії з надання 

одноразової матеріальної допомоги, координаційної ради з питань 

Громадського бюджету міста Кропивницький, депутатської групи «МФО Рівні 

можливості». 



 

 

Як депутатка Кропивницької міської ради регулярно відвідую пленарні  

засідання Кропивницької міської ради та засідання постійних комісій, до 

складу яких входжу.  



 

        За пів року депутатської діяльності мною було проведено шість 

особистих прийомів громадян.  Також співпраця з громадянами відбувається 

в онлайн режимі: через онлайн приймальню та соціальні мережі.  



 

       Питання, з якими звертаються мешканці міста, не залишаються без уваги: 

намагаюсь особисто сприяти їх вирішенню, готую депутатські звернення. 

За період січень – червень 2021 року було оформлено 60 депутатських 

звернень, серед яких 18 звернень з надання матеріальної допомоги 

громадянам, решта до різноманітних установ, а саме: Головне управління 

житлово-комунального господарства, Управління капітального будівництва, 

Управління освіти, Управляння транспорту та зв’язку, Управління 

комунальної власності, ОКВП «Дніпро – Кіровоград»,  Головне управління 

патрульної поліції .  



Найбільше від громадян надходило звернень з питань житлово-комунального 

господарства: відсутність освітлення в приватному секторі, грейдерування 

вулиць, а також щодо надання матеріальної допомоги. За пів року  з 

депутатського фонду матеріальна допомога на лікування була надана на суму 

42000 грн. Не відмовляла колегам-депутатам у виділенні спільної суми на 

фінансування особливо важких захворювань. Громадяни можуть дізнатися 

про необхідні документи  для оформлення матеріальної допомоги та подати 

їх у громадських приймальнях ПП «Рідне місто».  

       З громадянами, які звертаються зі своїми питаннями до мене, як до 

депутатки, налагоджений тісний зв'язок. Всі громадяни отримують копії 

відповідей установ, до яких направлялись мої депутатські звернення, щодо 

проблематики, яка їх турбувала. Я, в свою чергу, тримаю на контролі всі 

питання, які виконавчі органи зобов’язались вирішити. 

Як депутатка, постійно подаю пропозиції до цільових програм міської ради.  

Заходи, внесені за моєї ініціативи в «Комплексну програму розвитку 

житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021 -2025 роки» або «Програму капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019-2021 роки», знаходяться на постійному контролі: слідкую за перебігом 

їх реалізації, вчасними закупівлями та визначенням строків робіт. 

       Вважаю, що робота з громадянами – це чи не найважливіша складова  у 

моїй депутатській діяльності. Завдяки моїм зусиллям, а також інших 

представників нашої партії, відбувається тісна співпраця з місцевими 

мешканцями не тільки відносно вирішення проблем, заявлених у зверненнях, 

а й проводяться спільні толоки, відновлюються дитячі майданчики та 

робляться посильні речі для благоустрою мікрорайонів міста.  
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