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Довідка: 

Зайченко Володимир Васильович 

1978 р.н. сімейний стан: одружений, 

виховує 2 синів, 

Депутатом міської ради обраний вперше 

на виборах 31 жовтня 2015 року. 

Телефон мобільний 095 353 3660 

Особистий прийом громадян проводить: 

вул. Пацаєва, 2-а КЗ НВО І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей» 

1-й четвер кожного місяця з 16:00 до 18:00 

просп. Університетський, 8 гуртожиток № 4 ЦНТУ 

3-й четвер кожного місяця з 16:00 до 18:00 

 

 

 

Шановні мешканці 

8-го виборчого округу! 

 

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 16 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», депутат міської ради методично, але не рідше одного разу на рік 

зобов’язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого 

округу. Звіт депутата повинен містити відомості про свою роботу у виборчому 

окрузі, про його діяльність у раді та в її органах. 

Виборчий округ №8 охоплює вулиці: просп. Університетський, буд. 2/5 

(гуртожиток), буд. 4, буд. 7 - 9 (гуртожитки № 2, 3 коледжу механізації сільського 

господарства), буд. 8 (гуртожитки ЦНТУ № 1-4), буд. 13 (гуртожиток музичного 

училища). 

 - вул. Юрія Коваленка (маршала Конєва) буд. 5, корп. 1-2, буд. 7. 

 - вул. Пацаєва, буд. 2, буд. 4, корп. 2 - 3, буд. 6, корп. 1-2; 

За рік депутатської діяльності разом з депутатом Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради Валерієм Пугачем та своїм помічником Володимиром 

Майбородою та громадськими активістами ми працювали на розбудову нашого 

міста. 

Було приділено значну увагу технічному стану житлових будинків, закладів 

освіти та охорони здоров’я. Не залишаємо без уваги і благоустрій прибудинкових 

територій. Мною, як депутатом Міської ради міста Кропивницького надавалась 



матеріальна допомога на лікування особам, які потребували цього. Під час 

особистого прийому до мене звернулось понад 20 осіб, та 30 по депутатським 

зверненням групи депутатів міської ради. 

За звітний період мною було підготовлено та надіслано понад 70 звернень до 

міського голови, його заступників, виконавчих органів влади, установ, організацій 

та посадових осіб щодо вирішення питань, які підіймались мешканцями округу та 

міста. З них 65% - виконано, 25% - знаходиться на контролі та ще 10% не були 

виконані виконавчими органами міської ради. 

Також було проведено виїзні зустрічі з мешканцями мікрорайону для 

вивчення проблемних ситуацій та їх обговорення. 

Відповідно до графіка прийому громадян відбулось 23 прийоми мешканців 

мікрорайону, від яких надійшло понад 90 звернень. 

Брав участь у 8 пленарних засіданнях сесії Міської ради міста 

Кропивницького. 

На другий термін обраний головою постійної депутатської комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності. 

За період з листопада 2018 року - листопада 2019 років були вирішені питання 

(за фінансування бюджету міста та за підтримки депутатського корпусу): 

 - проведено капітальний та ямковий ремонт прибудинкових доріг: 

• вул. Ю. Коваленка, буд. 7 та у напрямку КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Науковий 

ліцей» по вул. Ю. Коваленка, буд. 9-а; 

• вул. Пацаєва, буд. 4, корп. 2 виготовлено проєктоно-кошторисну 

документацію на капітальний ремонт прибудинкової дороги; 

• вул. Ю. Коваленка, буд. 5, корп. 2 (ямковий ремонт); 

•  дорога від вул. Пацаєва до магазину «Файно маркет» (ямковий ремонт); 

• розроблено проектно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту 

покрівлі по вул. Пацаєва, буд. 6, корп. 2; 

• поточний ремонт покрівлі по вул. Пацаєва, буд. 2 (частково); 

• вул. Пацаєва, буд. 6, корп. 1 (під’їзд №1); 

• вул. Миру буд. 8 (частково); 

• вул. Ю. Коваленка, буд. 5-а (біля кафе Шинок, проведено ремонт 

асфальтобетонного покриття після ремонту мережі теплопостачання 

 - відновлення зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях 

• вул. Ю. Коваленка, буд. 5, корп. 1 – 2; 

• вул. Ю. Коваленка, буд. 7 до КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» по вул. 

Ю. Коваленка, буд. 9-а; 

• вул. Пацаєва, буд. 2, буд. 6, корп. 1 (замінено лампи накалювання на 

енергозберігаючі лампи у ліхтарях); 

• відновлення зовнішнього освітлення по пров. Бобринецький; 

• вул. Ю.Коваленка, буд. 2-а. 

 - до управління освіти міської ради надіслано пропозиції щодо виділення коштів 

із міського бюджету на проведення капітального ремонту їдальні, харчоблоку та 

закупку посудомийної машини для КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей». 

Пропозиції будуть розглядатись при формуванні проекту об’єктів, видатки на які у 

2020 році проводитимуться за рахунок коштів бюджету розвитку, закупки 



кухонного обладнання (посудомийної машини) при складанні кошторису 

вищезазначеного навчального закладу на 2020 рік. 

 - до управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради надіслано 

пропозиції щодо відновлення зупинки громадського транспорту «на вимогу» для 

маршрутів тролейбусів № 4, 9, 10 по вул. Ю. Коваленка (біля Храму); 

 - вул. Пацаєва, буд. 6, корп. 1 - відновлено роботу ліфтів; 

 - виготовлено та встановлено металеву кришку люка для входу-виходу на 

покрівлю будинку по вул. Пацаєва, буд. 6, корп. 1; 

 - на дитячо-спортивному майданчику виготовлено та встановлено турнік по 

просп. Університетському буд. 2/5; 

 - в гуртожитку по просп. Університетському 2/5 виготовлено та встановлено 

тамбурні двері; 

 - на прибудинковій території виготовлено та встановлено стіл та лавочки по 

просп. Університетському, буд. 4. 

 - проведено санітарну обрізку дерев на прибудинковій території: 

• вул. Ю. Коваленка, буд. 7; 

• вул. Пацаєва, буд. 6, корп. 2 - 3, буд. 4, корп. 3; 

• вул. Преображенська, буд. 6.  

 - проведено покіс трави: 

• просп.. Університетський, буд. 17/2; 

• вул. Ю. Коваленка, буд. 5-а (пагорб); 

• вул. Космонавта Попова, буд. 13 (біля теплопункту). 

 - проведено чистку ливневої системи по вул. Бобринецький шлях у напрямку 

річки Інгул. 

 - замінено пошкоджені та викрадені кришки люків оглядових колодязів 

(водовідведення, водопостачання та ін.): 

• просп. Університетський, буд. 27, навпроти під’їздів 2 та 3 (2 шт.); 

• просп. Університетський, буд. 17/2; 

• вул. Пацаєва буд. 6, корп. 2 - 3; 

 - демонтовано неробочий світлофорний об’єкт по вул. Ю. Коваленка, навпроти 

супермаркету Велмарт; 

 - на прохання мешканців буд. 21, корп. 1 по просп. Університетському за 

допомоги дільничного офіцера поліції вжито заходів до особи, яка займалась 

збутом алкогольних напоїв (самогону). 

 - із залученням спонсора виготовлено 5 пісочниць на дитячі майданчики. 

 - завезено пісок на дитячі майданчики будинків округу: 

• просп. Університетський, буд. 2/5, буд. 8 (гуртожиток № 4 ЦНТУ), 

буд. 17/2; 

• вул. Ю.Коваленка, буд. 5, корп. 2, буд. 7; 

• вул. Пацаєва, буд. 2, буд. 4 корп.2 - 3, буд. 6 корп. 1 - 2. 

 - вул. Ю. Коваленка, буд.5, корп. 2 на дитячому майданчику демонтовано та 

перенесено у більш безпечне місце гойдалку. 

 - організація святково-масових заходів: 

до Дня захисту прав дітей: 

• просп. Університетський, буд. 2/5; 

• просп. Університетський, буд. 17/2; 

• вул. Ю. Коваленка, буд. 5, корп. 2; 



• вул. Пацаєва, буд. 6, корп. 2. 

 

На 2020 рік з урахуванням потреб мешканців округу № 8 передбачено 

виконання таких робіт: 

 - капітальний ремонт внутрішньо дворових доріг по вул. Пацаєва, буд. 4, 

корп. 2 (виготовлено ПКД); 

 - капітальний ремонт покрівлі будинку по вул. Пацаєва, буд. 6, корп. 2; 

 - облаштування світлофорного об’єкту з викликним пристроєм на перехресті 

вул. Ю.Коваленка та вул. Пацаєва; 

 - нанесення пішохідної розмітки по вул. Юрія Коваленка, навпроти 

супермаркету «ВЕЛМАРТ», біля ЦНТУ та в’їзд до коледжу механізації сільського 

господарства; 

 - облаштування пристрою примусового обмеження швидкості руху по просп. 

Університетському (навпроти ЦНТУ); 

 - відновлення зупинки громадського транспорту «на вимогу» для маршрутів 

тролейбусів № 4, 9, 10 по вул. Ю. Коваленка, поблизу Храму; 

 - облаштування пішохідної доріжки від буд. 6 корп. 2 по вул. Пацаєва до 

магазину «Файно маркет»; 

 - асфальтування майданчику для контейнерів побутових відходів біля 

колишнього дитячого саду по вул. Пацаєва, буд. 2-а; 

 - капітальний ремонт дороги від вул. Пацаєва, буд. 6 у напрямку до 

вул. Космонавта Попова; 

 - відновлення мережі зовнішнього освітлення між буд. 5 корп. 2 по 

вул. Ю. Коваленка та буд. 2-а по вул. Пацаєва (у напрямку буд. 2 по вул. Пацаєва); 

 - капітальний ремонт їдальні, харчоблоку та закупку посудомийної машини 

для КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» по вул. Пацаєва, буд. 2-а. 

 

Минув ще один непростий для українців рік. Не все зроблено із 

запланованого, але докладаю максимум зусиль, аби депутатське слово не 

розходилось з ділом. 

Користуючись нагодою висловлюю щиру вдячність усім вам за допомогу й 

підтримку в моїй депутатській роботі, за сумлінну працю та віру в мене. 

 

 

 

З повагою 

 

Депутат Міської ради 

міста Кропивницького 

VII скликання         Володимир ЗАЙЧЕНКО 


