
РІЧНИЙ ЗВІТ ДЕПУТАТА
МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

VІІ СКЛИКАННЯ
за 2018 рік

ЯРЕМЧУК ВАЛЕНТИНИ



Напрямки роботи

діяльність в міській раді робота з виборцями

захист інтересів громади, виконання доручень 

виборців, у межах депутатських повноважень, 

наданих Законом України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 



Відвідування і активність на пленарних 
засіданнях міської ради

• працювала на 12 з 15 пленарних засідань сесій міської 
ради;

• зареєстровано 50 депутатських звернень



Робота в постійних комісіях
▪ член постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та 
комунальної власності. 

• Основні напрямки роботи в комісії:

• попередній розгляд проектів програм з питань розвитку житлово-комунального господарства та 
енергозбереження;

• вивчення і підготовку питань про стан та розвиток галузі, підготовку висновків з цих питань;

• вивчення і пропаганду позитивного досвіду інших міст та впровадження його в місті Кіровограді;

• подання міській раді пропозицій з питань розвитку та управління комунальною власністю та
приватизації;

• вивчення і підготовку питань про стан та розвиток галузі, підготовку висновків з цих питань;

• розгляд проектів рішень, програм, що стосуються питань приватизації та розвитку комунальної
власності, та підготовку пропозицій до них;

• підготовку проектів рішень на розгляд сесій з питань, що стосуються повноважень комісії;

• здійснення контролю за виконанням рішень ради.



Робота в постійних комісіях

▪ член комісії з питань надання матеріальної адресної
допомоги мешканцям міста Кропивницького. 

✓ За особистим поданням 94 звернення на загальну суму 
126 500 грн;

✓В черзі близько 26 звернень мешканців селища Нового.



Транспорт
✓ Зустріч з представниками перевізників та управління 

транспорту МРК щодо GPS-моніторингу;

✓ Розглянуто міською радою звернення щодо пільги для 
військових-пенсіонерів.



Транспорт
➢ На маршруті № 274 (пл.Б.Хмельницького – с.Нове) 
працює 5 автобусів КП «Електротранс»

З 6 листопада 2018 року було відновлено 
безкоштовні перевезення (за рахунок коштів 
міського бюджету):
- Пенсіонери за вислугу років 1973 особи, у 

тому числі військові пенсіонери та 
поліцейські, які виконують службові 
завдання.

З 1 лютого 2019 року буде відновлено 
безкоштовне перевезення інвалідів III групи 
7501 особа.



Опалення 
✓ З  міського бюджету у  2018 ріці використані кошти на 

реалізацію проекту «Реконструкція діючої  котельні» у сумі

14 млн 146 180 грн;

✓ На 2019 рік закладено 5 млн грн на завершення проекту 
реконструкції котельні.



Освіта (ЗОШ №10)
✓Утримання закладу  (оплата праці , комунальні послуги, 

харчування  та ін.) – 6 721,8 тис. грн

✓ Заміна вікон у 2018 році – 528,15 тис. грн 

✓Заміна вікон у 2019 році – 900 тис. грн 



Освіта (ЗОШ №37)

✓Утримання закладу  (оплата праці , 
комунальні послуги, харчування  та ін.) – 5 
015,5 тис. грн

✓ Ремонт санвузлів – 200 тис грн



Освіта  
• Утримання дошкільних закладів  №16 та №74

• 2018 рік – 3 млн 885 тис грн

• 2019 рік – 3 млн 970 тис грн



Освіта
На базі ЗОШ №10 було проведено інтелектуально-розважальну гру 
"Хлопці VS дівчата" серед учнів 8-х класів. Мета якої - згуртування 
колективу та створення психологічного клімату серед однолітків, 
адже це впливає на продуктивність спільної діяльності.



Медицина
Утримання структурних підрозділів лікувально-
профілактичних закладів (оплата праці, комунальні 
послуги, придбання меблів, комп’ютерної техніки, 
придбання медикаментів, дезінфекційних засобів, 
медичних матеріалів):

• Амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини №7 – 2 218,7 тис. грн

• Поліклінічне відділення №3 – 1 612, 1 тис. грн

Всього: 3 830,8 тис. грн



Благоустрій



Робота в МІЖФРАКЦІЙНОМУ об’єднанні 
жінок

▪ Проведення круглих столів з питань 
координації дій щодо протидії насильства у 
сім'ї;

▪ Відвідання соціальних центрів нашого міста;

▪ Робота у координаційній раді з питань 
Громадського бюджету.

▪ Проведення робочих зустрічей та круглого 
столу з обговорення приєднання до 
Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків 
у житті місцевих громад.



Робота з громадянами
• Підтримка і активна допомога авторам проектів Громадського 

бюджету-2018.

№ 6 «Реконструкція існуючого дитячого 

майданчика «Золотий ключик» (Карабас 

Барабас) з благоустроєм території»

№ 2 «Створення нового дитячого 

майданчику на прибудинковій території»

№ 4 «Створення нового спортивного 

майданчику на прибудинковій території»

Малі проекти: Великі проекти:

№ 20  «Встановлення та облаштування 

глядацьких трибун на бейсбольному 

стадіоні “ Юність “»

№ 4 «Місту – “Амфітеатр“»



Малий проект № 6 «Реконструкція існуючого 
дитячого майданчика «Золотий ключик» (Карабас 
Барабас) з благоустроєм території» 

➢ Проект передбачає реконструкцію наявного дитячого майданчику, 
який знаходиться в аварійному і технічно застарілому стані. 
Пропонується відновити головну сцену, парапет, здійснити 
реставрацію анімаційних фігур, облаштувати дитячо-ігрову зону та 
оновити спортивний майданчик.

➢ Автор проекту: Вощенко Тетяна Вікторівна

➢Місце реалізації: вул. Металургів, 18, селище Нове.

➢ Проект набрав 427 голосів.

➢ Кошторис проекту – 150 тис грн

Проект реалізовано



Малий проект № 2 «Створення нового спортивного 
майданчику на прибудинковій території»

➢ Облаштування дитячого майданчика викликає ряд позитивних явищ. 
Перш за все діти матимуть місце, де можна якісно проводити час і 
розвиватись як фізично, так й інтелектуально, вчитимуться 
товаришувати;

➢ Автор проекту: Прадунець Юрій Олексійович 

➢Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 36, селище Нове;

➢ Проект набрав 313 голосів.;

➢ Кошторис проекту – 47 500 грн

Проект реалізовано



Малий проект  № 4 «Створення нового спортивного 
майданчику на прибудинковій території»  

➢Проект передбачає створення нового 
спортивного майданчику, що сприятиме 
підвищенню фізичної культури населення та 
вирішить проблему незайнятості дітей, підлітків 
та молоді. Гра та заняття спортом на такому 
майданчику додадуть сили, здоров’я, спритність 
нашому майбутньому поколінню. Значно 
поліпшаться умови для дозвілля дітей та молоді;

➢Автор проекту: Шиняєва Таміла Володимирівна 

➢Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 10, 
селище Нове;

➢Проект набрав 201 голос. 

➢Кошторис проекту – 101 200 грн

Проект реалізовано



Малий проект  № 20 «Встановлення та 
облаштування глядацьких трибун на бейсбольному 
стадіоні “Юність“»

➢ Основною метою реалізації проекту є:
- створення сприятливих умов для повноцінної 
організації спортивних турнірів і змагань;
- розвиток підростаючого покоління і 
пропаганда здорового способу життя;
- залучення різних вікових категорій населення 
до спортивно-масових заходів;
- зміцнення і розвиток партнерських 
взаємовідносин між командами;
- створення зручних умов для вболівальників;
- проведення турнірів на більш високому рівні та 
перспектива залучення додаткових коштів

➢ Автор проекту: Лимаренко Сергій Миколайович

➢Місце реалізації проекту: вул. Металургів, біля 
будинку №36, селище Нове.

➢ Проект набрав  1014 голосів. 

➢ Кошторис проекту  - 150 тис грн

Проект на стадії реалізації



Великий проект  № 4 «Місту – “Амфітеатр“(сучасний 
концертний комплекс)»

➢ Основною метою реалізації проекту є:
- створення сприятливих умов для повноцінної 
організації спортивних турнірів і змагань;
- розвиток підростаючого покоління і 
пропаганда здорового способу життя;
- залучення різних вікових категорій населення 
до спортивно-масових заходів;
- зміцнення і розвиток партнерських 
взаємовідносин між командами;
- створення зручних умов для вболівальників;
- проведення турнірів на більш високому рівні та 
перспектива залучення додаткових коштів

➢ Автор проекту: Савицький Віктор Андрійович

➢Місце реалізації проекту: вул. Металургів, біля 
будинку №36, селище Нове.

➢ Проект набрав 2733 голосів. 

➢ Кошторис проекту  - 1 млн грн

Проект на стадії реалізації



Робота з громадянами
• Підтримка і активна допомога авторам проектів Громадського 

бюджету-2019.

№ 3 «Спортивне містечко "NEW LIFE"»№ 36 «Реконструкція дитячої ігрової зони 

за адресою вул. Металургів, 2 (с. Нове)»

№ 27 «Дитячі мрії»

№ 15 «Облаштування дитячого 

спортивно-ігрового майданчика біля ЗОШ 

№ 37»

Малі проекти: Великі проекти:

№ 28 «Створення міні-футбольного 

поля»

№ 34 «Створення нового дитячого 

майданчика»



Великий проект  № 3 «Спортивне містечко "NEW 
LIFE"»

➢ Проект передбачає укладення покриття, 
створення сучасного футбольного поля та 
тенісного корту. Реалізація проекту відкриє 
широкі можливості для жителів селища Нового 
та дасть змогу проводити турніри та чемпіонати 
області з футболу.

➢ Автор проекту:  Шутова Світлана Миколаївна

➢Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 10, 
29, 36, селище Нове.

➢ Проект набрав  1242 голосів. 

➢ Кошторис проекту  - 1 млн грн

Проект буде реалізовано у 2019 році



Малий проект  № 27 «Дитячі мрії»

➢Метою проекту є створення дитячого 
майданчика.

➢ Автор проекту:  Боса Наталія Вікторівна

➢Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 21, 
22, 23, 26, 27, 28, селище Нове

➢ Проект набрав  397 голосів. 

➢ Кошторис проекту  - 150 тис грн

Проект буде реалізовано у 2019 році



Малий проект  № 15 «Облаштування дитячого 
спортивноігрового майданчика біля ЗОШ № 37»

➢ Проект передбачає встановлення дитячого 
спортивно-ігрового майданчика, який дасть 
змогу дітям покращувати не лише фізичний 
стан, а й виховувати в них командний дух.

➢ Автор проекту:  Чернаєнко Тетяна Василівна

➢Місце реалізації проекту: вул. Металургів, 22-А

➢ Проект набрав 263 голоси. 

➢ Кошторис проекту  - 150 тис грн

Проект буде реалізовано у 2019 році



День Перемоги



Акція до Дня матері



Загальноміська ініціатива щодо 
впорядкування вивісок



Круглий стіл на тему впорядкування 
вивісок з представниками бізнесу та 
фахівцями у сферах реклами та 
архітектури 

Обговорення «Положення про 

впорядкування малих 

архітектурних форм (вивісок) 

міста Кропивницького»



Завершена робота над Статутом 
територіальної громади



Святкування Дня міста



Дитячі свята



Комунікація з мешканцями виборчого 
округу

✓ Особистий прийом громадян кожної середи

✓Висвітлення депутатської діяльності через соціальну мережу 
Facebook:

особистий акаунт

https://www.facebook.com/yaremchuk.valentina

група «Селище Нове (м.Кропивницький)»  

https://www.facebook.com/groups/120785925245180/

https://www.facebook.com/yaremchuk.valentina
https://www.facebook.com/groups/120785925245180/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 
Запрошую Вас на особистий прийом, який проходить кожну середу у 
приміщенні Новенської селищної ради за адресою: вул. Металургів, буд. 3. 
Години прийому: з 10:00 до 12:00.

Ви можете звернутись до мене:

- через електронну адресу yaremchuk@krmr.gov.ua

- через мережу Facebook www.facebook.com/yaremchuk.valentina

- за  телефоном +38 (067) 654 32 10 

З ПОВАГОЮ ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАЛЕНТИНА ЯРЕМЧУК

http://www.facebook.com/yaremchuk.valentina

