
ЗВІТ

ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ВАЛЕНТИНИ ЯРЕМЧУК



Напрямки роботи

Діяльність у міській раді Робота з виборцями

Захист інтересів громади, виконання доручень 

виборців, у межах депутатських повноважень, наданих 

Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» 



 працювала на 64 з 73 пленарних 
засідань сесій міської ради;

 зареєстровано 270 депутатських
звернень і запитів (не враховуючи
надання матеріальної допомоги)

Відвідування й активність 
на пленарних засіданнях 
міської ради



До 04.09.2017 секретар постійної комісії з питань
промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери
послуг, захисту прав споживачів

Основні напрямки роботи в комісії:

• якість пасажироперевезення у громадському
транспорті міста;

• контроль роботи КП «Електротранс»;

• модернізація транспортної мережі міста (нові
великогабаритні автобуси та збільшення мережі
електричного транспорту, в тому числі вивчення
питання тролейбусного сполучення за маршрутом 
№ 274)

Робота в постійних комісіях



З 05.09.2017 член постійної комісії з 
питань житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та 
комунальної власності.  

Основні напрямки роботи в комісії:

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

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

• розгляд проєктів рішень, програм, що
стосуються питань приватизації та 
розвитку комунальної власності;

• підготовка проєктів 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 – надання 
допомоги 304 мешканцям на загальну 
суму понад 514 тис. грн

Робота в постійних комісіях



Опалення У 2017 році для запуску опалювального сезону на 
стару котельню було виділено близько 2 млн грн;

 У 2018 році використані кошти на реалізацію
проєкту «Реконструкція діючої котельні» у сумі 14 
млн 146,180 тис.грн;

У 2019 році завершено реконструкцію та введено в 
експлуатацію діючу котельню і теплові мережі від неї
по вул. Металургів, 7-а.
В ході виконання робіт було замінено зовнішні
теплові мережі та встановлено додаткове обладнання, 
що дало змогу перепідключити 27 житлових
будинків, дві школи, дошкільний заклад, музичну
школу, поліклініку, театр танцю «В гостях у казки» до 
котлів нової сучасної економічної модульної котельні.
Загальна вартість основних фондів, які введено в 
експлуатацію, з урахуванням робіт виконаних в 

попередньому році, становила 18 млн 904,370 
тис.грн.



Водопостачання

У 2016 році була здійснена юридична
допомога. Завдяки юристам подали позов на 
апеляцію та завдяки перемозі зберегли кошти
громади. Також перейшли до комплексного 
вирішення цього питання. Коли труби 
застарілі, а на модернізацію грошей не 
вистачає, одним з виходом є передача 
водоканалізаційних мереж на баланс 
«Дніпро-Кіровоград», послугами якого
користується Кропивницький.

Оплата боргу за різницю в тарифі  за воду 
для населення за 2014-2015 роки майже 3 
млн грн.



 За кошти міського бюджету на підприємство КП 
«Електротранс» були закуплені нові 

великогабаритні автобуси, 6 з яких працюють на 
маршруті № 274 (пл.Б.Хмельницького – с.Нове);

 З вересня 2020 закуплено 9 тролейбусів з 
автономним ходом. Деякі незабаром вийдуть на 
маршрут №274.

Транспорт



Освіта (ЗОШ №10)

2019

2020

Всього

утримання закладу;

капітально відремонтовано всі туалети;

на 35-річний ювілей школи облаштовано

комп’ютерний клас

4 120 480,02 грн

2016

утримання закладу;

капітальний ремонт санвузлів

5 662 578,17 грн

2017

утримання закладу;

заміна вікон

6 774 345,42 грн

2018

утримання закладу;

заміна вікон

8 154 484,68 грн

утримання закладу;

заміна вікон

5 452 362,61 грн

30 164 250,90 грн



Оновлення кабінету трудового 
навчання:

 індивідуальні набори інструментів
для всіх учнів

 навчальний матеріал – стенди

Освіта (ЗОШ №10)



Життя школи №10



Освіта (ЗОШ №37)

2019

2020

Всього

утримання закладу, заміна комунікацій, 

холодильне обладнання

2 993 087,83 грн

2016

утримання закладу, капітальний ремонт мийної 

кімнати, їдальні з коридором, каналізаційної 

системи школи, санвузлів для учнів, наочність та 

обладнання

4 433 898,47 грн

2017

2018
утримання закладу, ремонт санвузлів, наочність та 

обладнання, парти НУШ, ремонт м'якої  покрівлі ІІ 

(частково), ІІІ крила школи та переходу між ними

5 419 375,77 грн

утримання закладу, ремонт санвузлів, 

наочність та обладнання, парти НУШ

5 887 420,27 грн

утримання закладу, ремонт санвузлів, 

наочність та обладнання, парти НУШ, 

ремонт системи опалення, ремонт 

теплового вузла

3 871 284,10 грн

22 605 066,44 грн



Спортивний інвентар Освіта (ЗОШ №37)



Життя школи №37



Шкільний автобус
Спільно з батьківською спільнотою селища й управліннями освіти та транспорту 

вирішили питання щодо шкільного автобуса



 У 2018 році на утримання – 3 млн 885,00 тис.грн

 У 2019 році на утримання – 3 млн 970,20 тис.грн, а 
також нові двері

Дошкільні заклади
№16 та №74



Медицина
(амбулаторія загальної практики сімейної медицини №7 і поліклінічне відділення №3)

2019

2020

Всього

утримання закладу;

допомога з процедурою отримання безкоштовного

інсуліну людям з цукровим діабетом

2 143,80 тис.грн

2016

3 005,20 тис.грн2017

2018 3 700,80 тис.грн

4 392,80 тис.грн

4 103,00 тис.грн

17 345,60 тис.грн



У 2017 році висаджено сквер біля
будинку за адресою вул. Металургів, 20

Благоустрій



Щорічне прибирання території парку 
біля стадіону «Металург»

Благоустрій



 Надання допомоги у розвезенні 
піску (придбаного за кошти 
селищного бюджету) для дитячих  
майданчиків та кладовища;

 Надання допомоги у вигляді
дизпалива для розчистки
центральної дороги від снігу.

Благоустрій



 матеріали для облаштування елементів
благоустрою

 матеріали для встановлення глядацьких лавок 
біля спортивного поля

 Пофарбовано 28 фасадів

 Відремонтовано 39 козирки

 Встановлено 23 лавки

 Освітлення біля 19 під’їздів

 Ремонт 2 ліфтів

 Встановлено 8 ліфтових сигналізацій

 Замінено 8 металевих вхідних дверей

 Ремонт 23 під’їздів

 Заміна вікон у 5 під’їздах на сучасні
енергоефективні

Ремонтні роботи



Приєднання до міста



Статут територіальної громади

У 2016 році ініціювала редакцію Статуту МРК.

Протягом 2017-2018 рр. з колегами
депутатами, працівниками виконавчих органів
та активістами працювали у робочій групі по 
редакції нового Статуту міста.

У 2019 році його було прийнято та 
затверджено.



Впорядкування вивісок



Робота у міжфракційному об’єднанні 
«Рівні можливості»
 Проведення круглих столів з питань координації дій щодо протидії насильства у сім'ї;

 Відвідування соціальних центрів нашого міста;



Робота у міжфракційному об’єднанні 
«Рівні можливості»
Створення Громадського бюджету у місті Кропивницькому. Є членом координаційної 

ради з питань Громадського бюджету;

Робота з громадськими організаціями та виконавчими органами щодо створення шелтеру
(притулку для жінок, що постраждали від домашнього насильства);

 Кропивницький став учасником Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 
місцевих громад.



Громадський бюджет
За кошти Громадського бюджету міста Кропивницького на селищі Новому були реалізовані 
такі проєкти:

«Реконструкція існуючого дитячого майданчика

«Золотий ключик» (Карабас Барабас) з 

благоустроєм території»

Автор – Вощенко Тетяна

Місце реалізації – вул. Металургів, 18

Кошторис – 150 тис.грн

«Створення нового дитячого майданчику на 

прибудинковій території»

Автор – Прадунець Юрій

Місце реалізації – вул. Металургів, 36

Кошторис – 47,50 тис.грн



Громадський бюджет
За кошти Громадського бюджету міста Кропивницького на селищі Новому були реалізовані 
такі проєкти:

«Створення нового спортивного майданчику на 

прибудинковій території»

Автор – Шиняєва Таміла

Місце реалізації – вул. Металургів, 10

Кошторис – 101,20 тис.грн

«Проведення енергетичного аудиту в дошкільному

навчальному закладі (ясла- садок № 74 «Золотий

півник»)

Автор – адміністрація закладу

Місце реалізації – вул. Металургів, 22А

Кошторис – 50 тис.грн



Громадський бюджет
За кошти Громадського бюджету міста Кропивницького на селищі Новому були реалізовані 
такі проєкти:

«Дитячі мрії»

Автор – Боса Наталія

Місце реалізації – вул. Металургів, 21, 22, 23, 26, 

27, 28

Кошторис – 150 тис.грн

«Облаштування дитячого спортивно-ігрового

майданчика біля ЗОШ №37»

Автор – Чернаєнко Тетяна

Місце реалізації – вул. Металургів, 22А

Кошторис – 150 тис.грн



Новорічні свята

Життя селища

День міста



Ювілеї театру танцю «В 
гостях у казки» та ЦДЮТ 
«Центр-Юність»

Життя селища

40-річний ювілей 
заснування селища



Річниця виведення військ
з Афганістану

Життя селища

Річниця аварії на ЧАЕС



День перемоги

Життя селища

День захисту дітей



 група «Селище Нове (м.Кропивницький)»

 особистий акаунт у мережі Фейсбук

 особистий прийом кожну середу з 10:00 до 12:00 за адресою вул. 
Металургів, буд. 3

Комунікація з мешканцями виборчого округу



Ви можете звернутися до мене через
 електронну адресу yaremchuk@krmr.gov.ua 
 за номером +38 (067) 654 32 10

З ПОВАГОЮ
ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВАЛЕНТИНА ЯРЕМЧУК

Дякую за увагу!


