
ЗВІТ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ  
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

VІІ СКЛИКАННЯ
КРІПАКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА



ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ 
Протягом 2019 року, разом зі своїми помічниками продовжував роботу громадської прий-
мальні на базі бібліотеки №5 по вулиці Водоп’янова,60, та приділяв багато уваги громадянам, 
що звертались за допомогою з різних питань.

Графік роботи приймальні: вівторок - 15.00-18.00, субота - 11.00-14.00 

проведено

108  
прийомів

направлено

122 
звернень 

98  
вирішених 

питань

24 
на контролі

В цілому з проханнями та пропозиціями за вказаний період на особистий прийом до прий-
мальні звернулось близько 1115 громадян. Було надано 8 колективних звернень. З якими 
звернулося 859 мешканців.
Серед тих хто звертався, найбільше представників пільгових категорій населення:  
пенсіонерів – близько 500 громадян,
3 – одиноких матерів, 
5 - багатодітних сімей, 
3 – сім’ї з дітьми інвалідами, 
29 – осіб з інвалідністю, 
2 – учасника АТО, 
один ліквідатор аварії на ЧАЕС та інші.



СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДОЮ
Для продуктивнішої ко-

мунікації наприкінці травня 
ми збиралися з мешканця-
ми Кущівки, аби обговори-
ти болючі питання з керів-
никами органів виконавчої 
влади.

Зауважень та пропозицій 
було чимало. Більшу части-
ну питань вдалося вирішити 
протягом 2019 року.

- замінено решту вікон 
на енергозберіаючі в Ку-
щівській гімназії;

- відремонтовано части-
ну дороги Водоп’янова;

- розпочали роботи з бу-
дівництва дитячого садочку;

- освітлення;
- прибирання вулиць Ку-

щівки: вивезення опалого 
листя та гілля;

- відремонтовано місток 
через  р. Біянку та багато ін-
шого. 

Такі зустрічі доводять: за-
порука вирішення важливих 
проблем - це діалог влади 
та громади. 

Тому у 2020 році пла-
нується ще одна зустріч!



ДИТЯЧИЙ САДОК
Питання про відкриття дитячого садоч-

ку на базі Кущівської гімназії піднімалося 
неодноразово. У минуло році, нарешті, 
розпочато будівельно-ремонтні роботи! 

З часу розробки проекту до його реалі-
зації пройдено купу перешкод. На сьогод-
нішній день, проект профінансовано на 
50%. 

Сподіваємося, у 2020 році отримаємо 
решту фінансування, та у вересні діти вже 
зможуть його відвідувати.



ПРОГРАМА ОСВІТЛЕННЯ
За останні чотири роки, 

вдалося освітити майже 
95% мікрорайону. 

У 2019 році активно про-
довжувалися роботи. До 
кінця листопала у список 
освітлених доєдналося 8 ву-
лиць та 11 провулків, серед 
них: 

► Акмолінська, 
► Воронезька, 
► Водоп’янова, 
► Каляєва, 
► Канатна, 
► Морська, 
► Олеся Гончара, 
► Чорноморська; 
провулки:
► Вишневий, 
► Гастелло, 
► Кам’яний, 
► Короткий, 
► Кримський, 
► Середній В’їзд, 
► Таврійський, 
► Приморський, 
► Приморський І, 
► Приморський ІІ, 
► Херсонський.



РОБОТА З КУЩІВСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ
► разом з учнями, під час літніх 
канікул, відкрили «вільну бібліотеку». 
Тепер там є шафа для буккросин-
гу, де діти обмінюються книжками;
► провели конкурс дитячих опо-
відань, які лягли в основу другого 
міні-фільму про Кущівку;
►разом з Управлінням молоді та 
спорту провели «Олімпійський день 
здоров’я»;
► проведено конкурс дитячого ма-
люнку «Кольоровий світ навколо 
мене», який вже став традиційним 
для школи;
► організована екскурсія в Міську 
раду міста Кропивницького для оз-
найомлення учнів з роботою органів 
місцевого самоврядування;
► навесні разом з учнями та вчите-
лями долучився до висадки моло-
дих дерев;
► разом з Управлінням культури 
та туризму проведено фестиваль 
«Об’єднані піснею»;
►для дітей проведено май-
стер-клас з ліпки глиною; 
► у листопаді проведено май-
стер-клас з ліплення пластиліном; 
►за 2019 рік у школі закінчено 
заміну вікон (останні 25) та дверей 
на енергозберігаючі склопакети. 

«Різдвяні посиденьки»
«Кольоровий світ навколо мене»

Екскурсія в Міську раду м.Кропивницького.

«Олімпійський день здоров’я»

Відкриття «вуличної бібліотеки»



Влітку 2019 року закінчено ка-
пітальний ремонт дорожнього 
покриття на вулиці Водоп’янова 
(від Кримської до Чернишевсь-
кого). 

ДОРОГИ

«Різдвяні посиденьки»

Екскурсія в Міську раду м.Кропивницького.

«Олімпійський день здоров’я»

Відкриття «вуличної бібліотеки»



За п’ять років роботи на 
окрузі №33 пріоритетним 
завданням завжди були ро-
боти з благоустрою. 

Щорічно влаштовуємо:
► вивіз опалого листя во-

сени. У 2019 році вивезли 20 
вантажівок. 

► вивіз сухого гілля на-
весні. У 2019 році вивезено 
23 КАМАЗи.

► прибрання снігу взимку. 

РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ



ФОТОФАКТ

Навесні з вулиць Кущівки вивезено 23 КАМАЗів гілля, 
а в осени - 20 КАМАЗів опалого листя.

Разом з учнями гімназії закінчили зйомку другого 
міні-фільму про Кущівку.

Завершено заміну вікон  
на енергозберігаючі склопакети в ЗОШ №30.

Щорічна акція з озеленення нашого мікрорайону.Завершено капітальний ремонт дорожнього по-
криття на вул. Водоп’янова від Кримської до Черни-

шевського.

Зустріч з представниками органів виконавчої влади 
Міської ради та мешканцями Кущівки.



Відремонтовані перила через р.Біянку.Майстер-клас з ліпки пластиліном у Кущівській гімназії.

Долучився до організації «Зіркового Раллі»  
у Кропивницькому

Щорічне «Свято Кущівки-2019»

Разом з мешканцями Кущівки пофарбовано дитячий 
майданчик. 

На презентації книги Карпова Є.С. 
 у бібліотеці-філії №5.



Щорічне «Свято Кущівки-2019»

Разом з мешканцями Кущівки пофарбовано дитячий 
майданчик. 

ДЯКУЮ КОЖНОМУ!

Разом ми зможемо більше!

П’ять років разом з Кущівкою! 
За цей період нам допомагали сотні людей: від керівників управ-

лінь, голів квартальних комітетів до пересічних мешканців Кропив-
ницького. 

Дякую кожному за підтримку, віру, допомогу в наших починан-
нях! Дякую, що допомагаєте зробити нашу Кущівку кращою!

Окрема вдячність людям, які слідкують за діяльністю нашої коман-
ди. Які коментують, дають поради, інколи критикують, але допома-
гають рухатися в правильному напрямку. 
Дякую!


