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        депутата міської ради міста Кропивницького VII скликання 
  
                         Табалова Андрія Олександровича  
 
            про роботу по 42-му ТВО за 2019 рік ( Велика Балка ) 
 
Основними засадами моєї діяльності на окрузі є вирішення проблемних питань благоустрою 

території, соціальної сфери, організація різноманітних заходів та підтримка ініціатив 

громади. 

Чотири роки, з листопада 2015, я представляю інтереси громади Великої Балки. Весь час 

працюю задля того, аби цей мікрорайон перестав вважатися віддаленим передмістям, де 

немає зручностей, куди складно дістатися громадським транспортом. Тут мають бути і 

зручні дороги, і вуличне освітлення, і патрулювання поліції, і вчасне вивезення побутових 

відходів, і якісне водопостачання, і дитячі майданчики.  

На 2019 рік на підставі звернень мешканців мікрорайону в план ремонту об’єктів ЖГГ було 

подано багато пунктів, але через брак коштів в бюджеті виконано тільки наступні: 

- проведено капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вулиці та провулку 

Матросова (почато у 2018 році), тупиків Береславського та Мирного; 

- освітлено дитячий майданчик на розі вул. Шевченка та Світлої; 

- виконано герметизацію дворових колодязів будинку (Студентський бульвар, 18); 

- замінено ліхтарі освітлення на економні на вул. Чайковського;  

- виконаний капітальний ремонт із заміною внутрішньо-будинкових інженерних мереж 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання з проведенням реконструкції насосної 

установки для підкачки води на верхні поверхи будинку по вул. Михайлівська,1. 

 
Вуличне освітлення відновлено. Вулиця Олесандра Матросова 



 
Влітку та восени у приватному секторі Великої Балки виконували грейдерування доріг з 

підсипкою та без неї. 

  

Суботник до травневих свят 

Прибирання території , фарбування дитячо-спортивних майданчиків, побілка  дерев 

(забезпечення фарбою, вапном, щітками, розчинником, рукавичками). 

Під керівництвом голів квартальних комітетів, членів квартальних комітетів та активістів 

роботи з благоустрою відбулися: 

- на дитячо-спортивному майданчику на розі вулиць Шевченка та Кропивницького, біля 3-

ї міської поліклініки; 

- на дитячих майданчиках біля будинку № 79 та біля будинку № 99 на вулиці Єгорова; 

- на дитячо-спортивному майданчику на розі вулиць Шевченка та Сєдова; 

- на дитячому майданчику на розі вулиць Шевченка та Світлої; 

- на дитячому майданчику біля будинку № 1/40 на провулку Ананіївський; 

- на дитячо-спортивному майданчику на розі вулиці Криничуватої та провулку Степового; 

До сезону відремонтували елементи майданчиків округу (завдяки НВП УТОС на чолі з 

Вадимом Савченко) та власними силами мешканців. 

Мешканців мого виборчого округу ми традиційно вітаємо із святами.  

Березень 2019 року - привітання з Міжнародним жіночим днем.  

До Великодня солодку паску отримали 62 активісти округу. 

8 травня вшанували шістьох учасників бойових дій Великої вітчизняної війни. За рік, на 

жаль, поховали трьох ветеранів війни, тож провідувати й шанувати треба кожного. 



  

Шанування учасників бойових дій Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. на честь 74-ї 

річниці Перемоги над нацизмом 

У жовтні привітали зі святом Покрови 65 активістів квартальних комітетів округу. 

16 жовтня на Балці провели Покрову та день захисника України. Свято вийшло 

зворушливим та патріотичним. Захід у минулому році сподобався мешканцям, тож люди 

просили збиратися у ці дні вже за традицією. На святі виступили учасники студiї естрадної 

пiснi «Вiкторiя» та ансамбль «Калинонька» терцентру Подiльського району. 

   

 

 

Слово брали голови квартальних комітетів. Люди були дуже задоволені виступами артистів 

та частуванням гречаною кашею з м’ясом, салатом та гарячим чаєм. 

У грудні 2019 року солодкі подарунки отримали понад 300 діточок дошкільного віку. 

Три роки працюю на посаді секретаря міської ради Кропивницького. Був присутнім на всіх 

пленарних засіданнях ради за звітний період. Брав участь у роботі постійних комісій. За 2019 

рік подав понад 60 депутатських звернень. 

За звітний період до приймальні надійшло 76 звернень (48 письмових та 28 усних). Звернення 

стосуються різних напрямків життєдіяльності мешканців виборчого округу № 42: отримання 

матеріальної допомоги на лікування (43), сприяння в організації різних заходів, надання 



юридичної допомоги та вирішення різноманітних потреб громади. На підставі цих звернень 

подано 47 письмових депутатських звернень. 43 вже виконано, 4 перебуває на контролі 

виконавчих органів. На особистих зустрічах та в телефонному режимі вирішено 28 питань. 

За звітний період через приймальню та відділ звернення громадян міської ради до мене на 

прийом записалися 38 мешканців міста. 

 

Провів 12 особистих прийомів громадян. Люди зверталися щодо надання матеріальної 

допомоги на лікування, земельних питань, житлово-комунальних проблем, забезпечення 

пільговими ліками, організації торгівлі, проблем переселенців. 

МІЙ ДОСВІД ДЕПУТАТА ДОВОДИТЬ: 

 Потрібно покращувати ефективність роботи міської влади, прискорювати ухвалення та 

виконання рішень. Своїм досягненням як депутата і секретаря міської ради вважаю те, що 

зумів разом з міським головою об’єднати депутатів ради різних політичних сил навколо ідеї 

розбудови нашого міста, ухвалення вкрай важливих рішень і максимально прозорої 

діяльності. Це стосується доступності інформації, он-лайн трансляції сесії та роботи 

постійних комісій.  

ПЛАН РОБОТИ НА ОКРУЗІ НА 2020 рік  

Відповідно до звернень громадян я подав пропозиції щодо ремонту об’єктів ЖКГ до 

галузевих програм Кропивницького на 2020 – 2021 роки. 

Ми разом з громадою запланували:  

- Асфальтування вул. Шевченка (від вул. Сєдова до вул. Світлої ); 

- Відновлення належного тиску в мережі водопостачання на ділянках: вул. Сєдова від 

№ 27-А до № 33; вул. Воронцовській; провулки Мухіної та Ананіївський (заміна-

встановлення труби більшого діаметру); 

- Капітальний ремонт містків через р. Біянку: 1-й (р-н вул. Шевченка та пров. 

Шевченка) ; 2-й (біля будинку по вул. Колодязна, 46) ; 3 –й (вул. Колодязна, 69); 

- Розчищення русла річки Біянки біля першого містка 

- Ремонт тротуару по вул. Архітектора Паученка ( від № 147 до № 175; 

- Ліквідація звалища, яке знаходиться за вул. Світлою, в кінці вул. Архітектора 

Паученка; 



- Встановлення дорожніх знаків «Пішохідний перехід» та нанесення дорожньої 

розмітки «Зебра» - на перехресті вул. Чайковського та вул. Архітектора Паученка та 

на перехресті вул. Чайковського та пров. Ананіївського; 

- Відновлення мереж зовнішнього освітлення по пров. Мухіної, Ананіївський (від № 29 

до № 52); тупик Косий В’їзд; пров. Голубиний ( 2 ліхтарі – від вул. Воронцовської до 

вул. Сєдова ); пров. Мирний ( від №1 до вул. Світлої ); пров. Скелястий (2 ліхтарі ); 

тупик Ананіївський (20 м кабелю та 1 ліхтар ); заміна ламп освітлення на пров. 

Верхній Степовий та пров. Ушинського; 

- Закінчення капітального ремонту прибудинкової дороги та ремонт заїзду до будинку 

№ 80 по вул. Кропивницького; 

- тротуарна доріжка між будинками по Студентському бульвару, 18 та пров. Павла 

Бута, 3; 

- Сезонне, навесні та восени, грейдерування доріг з підсипкою. 

 

Кілька важливих завдань переносяться з 2019 на 2020 рік.  

- Капітальний ремонт покрівлі та ремонт прибудинкових доріг  буд. Студентський 

бульвар,18 ; 

- Ремонт внутрішньо будинкових мереж водопостачання за адресами Студентський 

бульвар, 22/12 ; вул. Кропивницького, 12 к.1 та к.2; заміна мережі на Студентський 

бульвар, 18. 

Головна мрія мешканців Велика Балка – аптека, і  24 січня 2020 року ми відкрили заклад. 

Перед тим були 5 років спроб, переговорів, аби вирішити проблему на рівні міста. Ми мали 

величезну підтримку громади й конкретний запит: аптеки потрібні і у віддалених 

мікрорайонах. Однак реально бізнес не поспішав відкривати там аптеки. Проте спільна 

наполеглива робота влади, бізнесу й активної громади дали результат.  

 

 



 

 

Хочеться вірити, що аптека на Балці приживеться. Бо як може бути нерентабельною турбота 

про здоров'я городян? Важливо, що до аптеки є і сходи, і облаштували пандус для заїзду 

візочків та колясок.  

 

 

МОЯ КОМАНДА  

Мій помічник на окрузі - Юрій Данільченко. Я завжди можу покластися на квартальних та 

актив мікрорайону. Взаємодія з мешканцями округу відбувається з допомогою голів 

квартальних комітетів № 18, 19, 21 і 23 Подільської районної ради. Це Любов Петрівна 

Чущенко, Лариса Володимирівна Залещик, Надія Василівна Саламаха, Валентина 

Володимирівна Літкевич. Також ми співпрацюємо з ЖЕО № 2 (керівники Любов Марченко 

та Раїса Зюзь).  

Голови квартальних комітетів завжди опираються на підтримку активістів округу. Таких 

людей тут багато, і кожному я вдячний за особистий внесок в розвиток свого мікрорайону, за 

небайдужість, ініціативу. 

 
За ці роки в нас склалася міцна команда. Разом ми можемо і попрацювати, і провести зустрічі 

щодо проблем округу, і відзначати свята. Приємно відзначити, що з кожним роком городяни 

стають справжньою громадою міста. Люди прагнуть зробити кращим свій двір, вулицю, 

мікрорайон  місто в цілому. І як депутат сприяю всім корисним справам й допомагаю 

вирішувати проблеми. Як такі, що потребують багато часу й коштів, так і нагальні, які 

вимагають швидкого реагування.  

Сподіваюся, що і в 2020 році наш актив працюватиме плідно та в повному складі. 

  

 

 

 



Громадська приймальня міської організації політичної партії «НАШ КРАЙ», куди мешканці 

міста можуть звернутися із зверненням до мене працює за адресою: 

 

вул. Шевченка, 60 з 10-ї до 17-ї години, крім вихідних 

 

Тел. 099 442 47 40; (0522) 22-66-25 

 

 
 

Особистий прийом виборців виборчого округу № 42 ( мікрорайон Велика Балка ) в 

приймальні за попереднім записом - третій четвер місяця, з 10.00 до 13.00. 

 

 

Прийом у мене, як у секретаря міської ради міста Кропивницького – перша та третя 

середа місяця з 09.00 до 11.00 години.  

 

Попередній запис на прийом здійснюється в кабінеті міськради № 132. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



День захисту дітей з аніматорами 
 
У жовтні провели свято Покрови, яке приурочили Дню захисника 
України. Назвали всiх жителiв Балки, хто брав участь у бойових дiях, 
поiменно. На цьому мiкрорайонi проживає майже 40 учасникiв АТО. 
Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. Свято вийшло 
зворушливим та патріотичним. Захід прикрасили піснями солiстка студiї 
естрадної дитячої пiснi «Вiкторiя» Ольга Полудень та ансамбль 
«Калинонька» терцентру Подiльського району. Насамкінець частували 
смачною кашею та гарячими напоями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свято Покрови об’єднує всі покоління 
Як депутат продовжую співпрацювати з громадськими організаціями 
"Серце матері", «Ліквідатор», місцевими організаціями товариств 
сліпих (УТОС) та глухих (УТОГ), аматорським хором «Ветеран». У 
червні моя команда привітала учасників хору «Ветеран» з 30-річним 
ювілеєм колективу. 

 
АКТИВНІСТЬ НА ОКРУЗІ 
 
За звітний період до моєї громадської приймальні надійшло 143 

звернення, з них 91 письмове звернення та 52 усних отримано під час 
особистого прийому та зустрічей з людьми на території округу. Ці 
звернення стосуються отримання матеріальної допомоги на лікування, 
сприяння в організації різних заходів, надання юридичної допомоги та 
вирішення потреб громади Кропивницького. 
 
На підставі цих звернень подав 118 депутатських звернень: 69 із них 
вже виконано, 11 перебуває на контролі виконавчих органів. На 
особистих зустрічах та в телефонному режимі вирішено 38 питань. 

 
ПЛАН РОБОТИ НА ОКРУЗІ НА 2019 рік 



 
Відповідно до звернень громадян округу я подав пропозиції щодо 
ремонту об’єктів ЖКГ до галузевих програм розвитку Кропивницького на 
2019 – 2021 роки. На 2019 рік плани наступні: 
- Асфальтування вул. Шевченка (від вул. Сєдова до вул. Світлої); 
- Відновлення належного тиску в мережі водопостачання на ділянках: 

вул. Сєдова від № 27-А до № 33; вул. Воронцовській; провулки 
Мухіної та Ананіївський (встановлення труби більшого діаметру); 
- Капітальний ремонт містків через річку Біянку: 1-й (р-н вул. Шевченка 
та пров. Шевченка) ; 2-й (біля будинку по вул. Колодязна № 59 ) ; 3 –й ( 
біля будинку по вул. Колодязна № 69); 
- Ремонт тротуару по вул. Архітектора Паученка (від № 147 до № 175; 
- Ліквідація звалища за вул. Світлою, в кінці вул. Архітектора Паученка 
(вул. Леніна); 
- Розчищення русла р. Біянки (біля містка р-н вул. Шевченка та пров. 
Шевченка); 
- Встановлення дорожніх знаків «Пішохідний перехід» та нанесення 
дорожньої розмітки «Зебра» - на перехресті вул. Чайковського – вул. 
Архітектора Паученка; 

- Відновлення мереж зовнішнього освітлення по пров. Мухіної, 
Ананіївський (від № 29 до № 52); тупик Косий В’їзд; пров. Мирний ( 
від №1 до вул. Світлої ); пров. Скелястий; тупик Береславський; тупик 
Мирний; 
- Освітлення дитячого майданчику (перехрестя вулиць Шевченка та 
Світлої); 
- Заміна ліхтарів на вул. Чайковського; 
- Капітальний ремонт покрівлі та прибудинкової дороги будинку на 
Студентському бульварі,18; 

- Ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж водопостачання 
(Студентський бульвар, 22/12 ; вул. Кропивницького, 12 к.1 та к. 2); 

- Облаштування тротуару між будинками Студентський бульвар, 18 та 
пров. Павла Бута, 3; 
- Сезонне грейдерування з підсипкою ґрунтових доріг округу. 
 
Найзаповітніша мрія мешканців Великої Балки – своя аптека. На жаль, 
це питання досі не вирішено. Але вже є рішення міської ради щодо 
переведення з житлового в нежитлове приміщення по вул. Чайковського, 
83. Власник будинку готовий надати це приміщення під аптеку. Однак 
приватні власники аптечних мереж міста не поспішають розміщувати в 
цьому районі аптеку. Тож люди багато років вимушені їздити в центр 
міста за ліками. 
 
На апаратній нараді в січні 2018 року міський голова заявив: «Аптечні 
пункти у віддалених мікрорайонах Кропивницького повинні з’явитися у 
стислі терміни». Таке завдання поставили перед управлінням охорони 
здоров’я міської ради. На звіті за 2018 рік очільник міста озвучив плани 



міської влади щодо створення мережі комунальних аптек. Я сподіваюсь, 
що разом зі своєю командою та за сприяння міського голови у 2019 році 
ми вирішимо цю проблему. 
 
МОЯ КОМАНДА 
 
Моїм помічником по округу №42 є Юрій Данільченко. Виконувати 
завдання допомагають помічники-консультанти Ганна Колєва та Роман 
Сидорченко. 
 
Голови квартальних комітетів спираються на активістів округу. Таких 
людей тут багато, і кожному я вдячний за особистий внесок в розвиток 
свого мікрорайону, за небайдужість, ініціативу. Це Володимир 
Безсмертний, Любов Диновська, Надія Лисяк, Зінаїда Онищенко, 
Андрій Погрібняк, Вікторія Ткаченко, Валентина Жайворонок, 
Тамара Євстаф’єва, Вікторія Гордієнко, Ольга Фабрика, Лідія 
Крижна, Валентина Харітонова, Тетяна Гончар, Галина Кочмар, 
Тетяна Побігайло і Володимир Муравйов. 
  
Сподіваюся, і в 2019 році наш актив працюватиме плідно та в повному 
складі. 
 
 
 
Громадська приймальня Андрія Табалова працює за адресою: 

вул. Шевченка, 60 з 10-ї до 17-ї години, крім вихідних. 
 
Тел. 099 442 47 40; (0522) 22-66-25 

 

 
Прийом секретаря міськради – друга та четверта середа місяця 

             з 9-ї до 11 години.__ 


