
ЗВІТ  

старости Новенського старостинського округу  

Кропивницької міської ради за 2022 рік 

 

2022 був нелегким роком повномасштабної війни для нашої країни, для 

нашого селища і для кожного з нас.  

Все наше життя змінилося, підпорядкувалося воєнному стану. 

Завдяки воїнам, які захищають нас, ми можемо працювали тут в тилу, 

допомагати, обговорювати та вирішувати нагальні проблеми. 

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  маю звітувати про проведену роботу за минулий 

рік як староста Новенського старостинського округу  перед вами, жителями                        

смт Нового, та обговорити роботу на 2023 рік. 

 

 До складу старостинського округу входить один населений пункт –  

селище міського типу Нове.  

Чисельність населення селища складає майже 8000 осіб: 7806 осіб 

(станом на 01.01.2022). 

 

Як староста Новенського старостинського округу Кропивницької міської 

ради я представляю інтереси усіх жителів нашого мікрорайону. 

Відповідно до покладених на мене повноважень, як член виконавчого 

комітету об’єднаної територіальної громади протягом звітного періоду брала 

участь у засіданнях виконавчого комітету міської  ради, у пленарних засіданнях 

міської ради, виконувала доручення Кропивницької міської ради, міського 

голови та виконавчого комітету, інформувала  їх про виконання доручень, 

здійснювала прийом громадян.    

Важливою ланкою зв’язку з населенням округу є особистий прийом 

громадян, який проводився не тільки в робочому кабінеті в установлені дні і 

години, а й взагалі у межах робочого часу. 

За 2022 рік до Новенського старостинського округу надійшло                           

80 звернень, із них поштою – 19, через органи влади – 58, засобами 

електронного зв’язку – 2.  

 Питання комунального господарства у зверненнях громадян займало                     

перше місце – 64 звернення. Найбільш актуальні питання у зверненнях: про 

відновлення зовнішнього освітлення біля будинків, про вжиття заходів щодо 

безпритульних собак, про санітарне обрізування та видалення дерев, про 

грейдерування з підсипкою доріг вулиць приватного сектору, щодо ремонту 

покрівель багатоквартирних  будинків, про відновлення та ремонт асфальтного 

покриття на прибудинкових територіях біля багатоповерхових будинків  по                    

вул. Металургів, про відновлення газопостачання у житлових будинках, про 

відновлення роботи ліфтів у багатоквартирних будинках, про відновлення 

централізованого опалення, щодо заміни та ремонту каналізаційних та 

водопровідних труб у підвальних приміщеннях житлових будинків тощо. 
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 Порушувалися  також питання: 

- транспорту – 1; 

- фінансової, податкової, митної політики – 1; 

- праці, заробітної плати – 7; 

- охорони здоров’я – 1; 

- екології і природних ресурсів – 1; 

- дотримання законності і охорони правопорядку – 3; 

- освіти, науки – 1; 

- інші – 3.  

 

 Протягом року надійшло 3 колективні звернення, які підписали                         

78 жителів смт Нове: про закриття проїзду біля будинку № 35 по                                  

вул. Металургів, щодо ремонту покрівлі будинку № 4 по вул. Лисенка та 

вирішення питання подальшого фінансування капітального ремонту даного 

об’єкту тощо.  

 Серед авторів звернень, що надійшли:  

за соціальним станом: пенсіонерів – 23, робітників – 15, безробітних – 1,               

інших – 35; 

за категоріями авторів: інших категорій – 80.  

За результатами розгляду звернень громадянам надавалися обґрунтовані 

та вичерпні відповіді. Майже 50 % звернень громадян вирішено позитивно на 

користь заявників.  

Також надавалася допомога жителям селища у підготовці документів та 

заяв, адресованих іншим виконавчим органам місцевого самоврядування, та 

передача їх за призначенням. 

 

Організаційне забезпечення діяльності старости при вирішенні нею 

посадових обов’язків здійснював відділ з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу Кропивницької міської ради (далі – відділ). Очолює 

виконавчий орган Ірина Глушаєва, а я координую його роботу. 

 Відділ – основна ланка у співпраці між виконавчими органами 

Кропивницької міської ради, депутатами міської ради, комунальними 

підприємствами міської ради, керуючою компанією ТОВ «ГУДЕКС ВПС» та 

вами, жителями селища Нового. Відділ, враховуючи ваші звернення, вивчаючи 

проблеми на території округу, готував пропозиції з усіх проблем селища, шляхи 

їх вирішення та подавав до відповідних виконавчих органів міської ради.  

 Працівниками відділу здійснювалася видача довідок про склад сім’ї, про 

наявність пічного опалення, про фактичне місце проживання та  іншого змісту 

(за 2022 рік видано більше 500 довідок), видача актів підтвердження 

фактичного проживання громадян на території населеного пункту, за 

зверненнями надавалися характеристики на жителів селища до різних 

організацій, підготовлено більше 700 листів до різних установ, виконавчих 

органів міської ради та більше ніж 80 відповідей на звернення, тощо. 
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Виконання повноважень відділом у 2022 році здійснювалося за 

бюджетною програмою «Керівництво і управління в сфері благоустрою 

населених пунктів». 

На реалізацію даної бюджетної програми «Керівництво і управління в 

сфері благоустрою населених пунктів» та здійснення повноважень відділу 

затверджено кошти із загального фонду міського бюджету у сумі                          

1 627 147,00 грн. Фактичний обсяг фінансування з міського бюджету у                           

2022 році склав 1 428 934,23 грн. З них на оплату праці з нарахуваннями –                

1 113 763,71 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –                                 

164 553,28 грн, оплата інших послуг – 48 083,84 грн, предмети та матеріали – 

101 085,30 грн, інші витрати – 1 448,10 грн 

Станом на 01 січня 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості 

по відділу за вказаною бюджетною програмою відсутні. Заборгованості з 

виплати заробітної плати, за платежами до бюджету та соціальними фондами 

немає.  

За рахунок коштів міського бюджету забезпечено реалізацію функцій та 

завдань, покладених на відділ, а також на належному рівні вирішені питання 

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, здійснення поточних 

видатків для придбання необхідних товарів і послуг, фінансування всіх 

обов’язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії. 

 

На території округу протягом року, за підтримки Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради, працювали три квартальні комітети: № 27 (голова 

Каретна Надія Миколаївна), № 28 (голова Курносова Інна Віталіївна), № 29 

(голова Глущенко Юлія Іванівна). 

Голови квартальних комітетів відстоювали інтереси жителів, вирішували 

важливі питання для округу, адже вони знають всі проблеми людей. 

 

Протягом року старостинський округ співпрацював із виконавчими 

органами Кропивницької міської ради відповідно до повноважень. 

З початком повномасштабної війни медичні заклади в селищі Новому не 

припиняли і надалі продовжують надавати допомогу всім, хто цього потребує. 

Медична допомога населенню смт Нового протягом року надавалася 

Комунальним некомерційним підприємством Центр первинної                           

медико-санітарної допомоги № 2 міста Кропивницького Кропивницької міської 

ради та Комунальним некомерційним підприємством «Поліклінічне 

об’єднання» Кропивницької міської ради». 

Здійснювали прийом сімейні лікарі, лікар-педіатр, працював денний 

стаціонар, кабінет фізіотерапії, діагностична лабораторія тощо. 

Також до поліклінічного відділення № 3 прийнято на роботу: 

- лікаря акушер-гінеколога – 1 штатна одиниця; 

- лікаря з УЗД (з числа внутрішньо переміщених осіб) 1 штатна 

одиниця; 

- акушерка оглядового кабінету – 0,5 штатних одиниць. 
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Таким чином, забезпечено надання переліку медичних послуг з 

ультразвукової діагностики та гінекології, у тому числі ведення вагітності.  

КНП «Поліклінічне об’єднання» Кропивницької міської ради у 2022 році 

проведено капітальний ремонт системи опалення поліклінічного відділення № 3 

на загальну суму 1 527,93 тис. грн за рахунок надходження коштів від 

Національної служби здоров’я України. Дані роботи проводились з метою 

підготовки приміщення до опалювального сезону та забезпечення 

нормативного температурного режиму в кабінетах амбулаторного прийому 

лікарів, фізіотерапевтичного відділення та інше. 

Крім того, проводився капітальний ремонт даху та піддашку будівлі 

поліклінічного відділення № 3 за рахунок видатків бюджету територіальної 

громади міста Кропивницького з бюджету розвитку. Загальна сума 

запланованих робіт склала 1 528,5 тис. грн.   

Також за рахунок надходження коштів від Національної служби здоров’я 

України проводилися інші роботи та придбано товарно-матеріальні цінності. 

Проведено роботи по демонтажу старого та встановленню, за рахунок 

внутрішнього переміщення, рентгенологічного апарату. Вартість робіт по 

демонтажу-монтажу – 107,7 тис. грн. Також введено в експлуатацію 

біохімічний аналізатор. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на встановлення 

лічильника обліку холодної води – 1,9 тис. грн 

Проведено вимір опору ізоляції електропроводки – 21, 6 тис. грн 

Виготовлено сертифікат енергетичної ефективності будівлі –                        

8,95 тис.грн 

Здійснено наступні закупівлі: 

- апарату для ультразвукової терапії «Біомед» – 37,9 тис. грн (1од.); 

- апарату для фізіотерапії «МАГ» –  3 одиниці на 5,1 тис. грн; та інші; 

- господарчі матеріали (крани, шланги, засувка, труби, замки тощо) –  

17, 6 тис. грн; 

- будівельні матеріали (фарба, шпаклівка, ґрунтовка) – 5,5 тис. грн; 

- канцелярські товари – 2,2 тис. грн; 

- витратні матеріали – 42,5 тис. грн; 

- біохімічні реактиви для лабораторних досліджень – 81,9 тис. грн 

 

Освітні заклади Кропивницької територіальної громади стали 

допомоговим хабом для родин з інших регіонів України, які окуповані або на 

територіях яких проводяться бойові дії. 

Освітяни у своїх закладах розміщували українців, які тікали від бойових 

дій, готували, прали для них. 

Саме наш дошкільний навчальний заклад № 16 «Дружба» став таким 

закладом, а з вересня 2022 року на його базі створено «Кропивницький міський 

соціальний гуртожиток № 2» (директор Людмила Вознюк). 

  Гуртожиток розрахований на 130 мешканців. 
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У грудні 2022 року там мешкало 78 внутрішньо переміщених осіб, із них 

10 дітей різного віку, 3 маломобільні особи. 

Заклад переобладнано відповідно до вимог часу та потреб його 

мешканців.  

В обладнанні гуртожитку для зручних умов проживання внутрішньо 

переміщених осіб влада приділяє велику увагу, також допомогу надають 

громадські організації.  

На початку повномасштабної війни наші мешканці згуртувалися та 

активізували свої зусилля на підтримці армії, ВПО. Вони надавали та 

продовжують надавати неоцінену допомогу мешканцям гуртожитку: продукти 

харчування,  білизну, одяг та інше.  

Крок за кроком там створюються зручні умови: 14 кімнат із новими 

меблями, кухня, де для внутрішньо переміщених осіб готують безкоштовне 

одноразове харчування, харчоблок для самостійного приготування та вживання 

їжі. 

У закладі у грудні 2022 року облаштовано 2 кімнати відпочинку для дітей 

і дорослих. Мешканці гуртожитку відтепер мають змогу відпочивати і 

займатися спортом. 

 

На території старостинського округу функціонують освітні заклади та 

заклади культури: дошкільний навчальний заклад № 74 «Золотий півник»,    

ЗОШ І ступеня № 37, ЗОШ ІІ – ІІІ ступенів № 10, дитяча школа мистецтв, 

бібліотека – філія № 17 Міської централізованої бібліотечної системи міста 

Кропивницького, школа естетичного виховання «В гостях у казки», КЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості «Центр – Юність»». 

 

Протягом 2022 року у закладах управління освіти Кропивницької міської 

ради, розміщених на території старостинського округу, здійснено наступні 

поточні ремонти на загальну суму коштів 410 149,12 грн, а саме: 

ЗОШ ІІ – ІІІ ступенів № 10 (на загальну суму 130 998,25 грн): 

поточний ремонт опалення (промивка системи опалення) – 13 224,00 грн;  

поточний ремонт сантехнічних мереж (підвальне приміщення) –   

51 010,61 грн;  

встановлення обігрівальних засобів – 33 037,32 грн; 

послуга з проведення робіт з визначення енергетичної ефективності 

будівлі (виготовлено енергетичний сертифікат, що надасть можливість 

залучити кошти інвесторів для проведення заходів з енергосервісів) –                 

33 726,32 грн;  

ЗОШ І ступеня № 37 (на загальну суму 10 286,00 грн): 

поточний ремонт опалення – 10 286,00 грн; 

ДНЗ № 74 «Золотий півник» (на загальну суму 20 139,00 грн): 

поточний ремонт опалення – 10 286,00 грн; 

поточний ремонт вузла обліку теплової енергії – 7 790,00 грн; 

поточний ремонт автоматичної пожежної сигналізації – 2 063,00 грн 
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ШЕВ «В гостях у казки» (на загальну суму 10 286,00 грн): 

поточний ремонт опалення – 10 286,00 грн; 

Кропивницький соціальний гуртожиток № 2 (на загальну суму                   

238 439,87 грн): 

поточний ремонт опалювальної системи – 199 905,00 грн; 

послуги з технічного нагляду – 2 721,00 грн; 

встановлення обігрівальних засобів – 35 813,87 грн 

Відповідно до Програми розвитку культури в м. Кропивницькому на  

2021 – 2023 роки в закладах культури смт Нове у 2022 році були проведені 

капітальний та поточний ремонти зовнішніх електро- та внутрішніх 

тепломереж, а саме:  

Дитяча школа мистецтв міста Кропивницького (на загальну суму 

555,0 тис.грн): 

виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт мереж 

зовнішнього електропостачання (за рахунок власних надходжень мистецьких 

шкіл) – 11,80 тис. грн;  

капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж (за рахунок власних 

надходжень мистецьких шкіл) –143,8 тис. грн;    

поточний ремонт внутрішньої тепломережі із встановленням 

електричного опалення UDN панелями (за рахунок коштів загального фонду 

міського бюджету) – 399,4 тис. грн  

бібліотека – філія № 17 Міської централізованої бібліотечної системи 

міста Кропивницького (на загальну суму 101,2 тис. грн коштів міського 

бюджету із різних джерел надходжень (кошти загального та спеціального 

фондів у т.ч. кошти бюджету розвитку – 41,4 тис. грн, загального фонду – 

37,4 тис. грн, та власні надходження бібліотек – 22,4 тис. грн))  

поточний ремонт внутрішньої тепломережі – 37,4 тис. грн; 

виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт мереж 

зовнішнього електропостачання – 6,4 тис. грн; 

капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж – 41,4 тис. грн.;  

встановлення електричного котла – 16,0 тис. грн 

 

Правопорядок на території забезпечують два поліцейські офіцери 

громади, які протягом року працювали у тісній взаємодії з мешканцями селища 

та старостинським округом.  

Адже від рівня безпеки в громаді залежить і добробут людей, від 

швидкого й ефективного реагування на злочини – їхня захищеність, а від 

превентивної роботи – менша кількість правопорушень і злочинів у 

майбутньому. 

На початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну 

на території селища було розгорнуто ряд блокпостів, де офіцери громади разом 

із громадськістю, активними мешканцями проводили заходи, спрямовані на 

перевірку транспортних засобів і підозрілих осіб. Також було створено 

патрулювання території селища в денний та нічний час. 
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Дякую кожному мешканцю селища за активну позицію, за допомогу, 

захист території, за кожен крок, що наближає нас до Перемоги. 

 

В умовах повномасштабної агресії проти нашої країни зростає 

актуальність соціальної підтримки громадян, які потрапили у складні життєві 

обставини, збереження соціальної допомоги особам, які її потребують, надання 

підтримки внутрішньо переміщеним особам. 

У приміщенні Новенського старостинського округу новенчани та 

внутрішньо переміщені особи мали змогу отримати 326 адміністративних 

послуг, із них: 18 реєстраційних послуг (реєстрація місця проживання/ 

перебування особи, зняття з реєстрації, реєстрація речових прав на нерухоме 

майно, реєстрація та закриття ФОП тощо) та 83 – соціальних (надання 

допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами, при народженні, одиноким 

матерям, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, надання державної 

допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

надання субсидій на оплату ЖКП, надання допомоги на дітей, отримання 

«Пакунка малюка», відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до  

3-х років, оформлення і видача довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, призначення щомісячної адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг тощо). У новенському відділенні 

центру надання адміністративних послуг  на постійній основі здійснював 

прийом інспектор з реєстрації місця проживання осіб. У визначені дні 

приймали адміністратор, спеціаліст із соціальних послуг та представник 

Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.   

Також у приміщенні старостинського округу внутрішньо переміщені 

особи мали можливість отримати талони на гуманітарну допомогу від 

Гуманітарного фонду WorldCentral Kitchen. 

Наданням продуктових наборів, теплого одягу підтримували внутрішньо 

переміщених осіб та малозахищених верств населення селища і релігійні 

організації, розміщені на території старостинського округу, – «Армія спасіння» 

та Євангельська Церква «Нове Життя» на чолі з пастором Сергієм Тесленком. 

Від Кропивницької міської ради дітям внутрішньо переміщених осіб, 

дітям з інвалідністю, дітям позбавлених батьківського піклування, багатодітній 

родині Юрченків із нагоди Дня Святого Миколая Чудотворця та Новорічних 

свят були вручені новорічні солодкі подарунки. 

Новенський старостинський округ підтримує та продовжує традиції 

селищної громади щодо участі у заходах, присвячених пам’ятним датам, 

історичним подіям. Великі масові заходи у селищі не проводилися через 

карантинні обмеження та воєнний стан, але у 2022 році разом з вами ми взяли 

участь у наступних заходах: 

- 08.01.2022 – 78 річниця визволення міста Кіровограда (Кропивницького) 

від нацистських загарбників (1944 р.); 
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- 15.02.2022 – День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, 34 річниця початку виведення радянських військ колишнього 

СРСР з Республіки Афганістан; 

- 26.04.2022 – День Чорнобильської трагедії, 36 річниця аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

- 08.05.2022 – День пам’яті та примирення; 

- 09.05.2022 – 77 річниця Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;  

- 22.06.2022 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 

- 24.08.2022 – День Незалежності України;  

- 29.08.2022 – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;  

- 18.09.2022 – 268 річниця заснування міста Кропивницького; 

- 14.10.2022 – День захисників і захисниць України;  

- 28.10.2022 – 78 річниця визволення України від нацистських загарбників;  

- 21.11.2022 – День Гідності та Свободи; 

- 14.12.2022 – День вшанування учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 Дякую всім, хто разом з нами вшановував ветеранів АТО/ООС, ветеранів 

Другої світової війни, учасників бойових дій на території інших держав,                   

воїнів-афганців, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  

    

 У даний час триває активна робота по перейменуванню вулиць міста 

Кропивницького та селища Нового відповідно до вимог Закону України                

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки». 

Результатами цієї роботи стало упорядкування назв вулиць, пов’язаних з 

державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперськими та 

радянськими ідеологіями на українсько-марковані назви. 

 Нові назви отримали вулиці селища: 

вул. Глазунова – вул. Марії Садовської-Барілотті (співачка-сопрано і 

драматична акторка, сестра І.Карпенко-Карого, М.Садовського і                                

П.Саксаганського.  М.Садовська-Барілотті увійшла в історію українського 

театру як одна з перших і найблискучіших виконавиць вокальних партій в 

операх і оперетах, що ставились на українських сценах у 70-80 рр. XIX ст.); 

вул. Кулібіна – вул. Академіка Вернадського (український науковець та 

філософ. Природознавець, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, 

вчення про біосферу, ноосферу, космізм); 

вул. Туркенича – вул. Тетяни Яблонської (українська художниця-

живописець, професор (1967 рік), академік Академії мистецтв СРСР (1975), 

Народний художник СРСР (1982), дійсний член (академік) Академії мистецтв 

України (1997—2005), лауреатка Державних премій СРСР (1949, 1951, 1979) 

та Національної премії України імені Тараса Шевченка (1998), Герой України 

(2001). Депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань). 
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 Також знаходиться на розгляді питання перейменування інших вулиць 

селища: 

вул. Матвієнка – вул. Василя Кричевського (український художник, 

архітектор, графік, творець стильового напряму Український архітектурний 

модерн, засновник української професійної університетської архітектурної та 

художньої освіти); 

вул. Ползунова – вул. «Просвіти» (Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка (колишнє Товариство «Просвіта») — українська громадська 

організація культурно-освітянського спрямування. Веде діяльність як в Україні 

(історичній і сучасній), так і в осередках української діаспори). 

 На сайті Кропивницької міської ради у розділі «Перейменування вулиць» 

за бажанням можна ознайомитися з переліком назв вулиць Кропивницької 

міської територіальної громади, які підлягають перейменуванню. 

 

З початком повномасштабної російської агресії проти Україні життєво 

необхідним стало облаштування найпростіших укриттів – підвальних 

приміщень багатоквартирних житлових будинків на випадок повітряних 

тривог. На даний час у селищі визначено 12 найпростіших укриттів. До 

укриттів забезпечено доступ, інформація з адресами розташування укриттів 

розміщена на дошках оголошень, та доведена до відома жителів селища. 

Дякую всім мешканцям селища, хто долучився до прибирання та 

облаштування укриттів. Особлива подяка колективу КЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Центр – Юність» (директор Савицький В.А.) за надання 

облаштованих підвальних приміщень у будинках № 12 та № 25-а по               

вул. Металургів під укриття.  

Від початку війни сигнал «Повітряна тривога» став частиною буденного 

життя українців.  

Оповіщення населення про «Повітряну тривогу» здійснюється шляхом 

увімкнення сирени, яка встановлена ТОВ «ГУДЕКС ВПС» на покрівлі 

селищної поліклініки. Дякуємо керівництву керуючої компанії за допомогу.  

 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України, начальника 

Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича з метою 

захисту населення під час порушення нормальних умов життєдіяльності у разі 

критичних проблем з енергетикою та опаленням на території області, міста та 

селища розміщені «Пункти незламності». 

У смт Новому «Пункт незламності» розміщено у приміщенні 

загальноосвітньої школи ІІ–ІІІ ступенів № 10 міської ради по                                       

вул. Металургів, 33-а, який забезпечений продуктами харчування, а саме: чай, 

печиво, цукор, продукти дитячого харчування, вода питна, які придбано за 

кошти міського бюджету. 

Дякую всім працівникам освітніх закладів селища, які задіяні в роботі 

«Пункту незламності», за його організацію, облаштування та забезпечення 
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чергування. А також вдячна керуючій компанії ТОВ «ГУДЕКС ВПС» за 

допомогу в облаштуванні даного «Пункт незламності». 

Біля загальноосвітньої школи ІІ – ІІІ ступенів № 10 розміщено мобільний 

пункт обігріву ДСНС України у Кіровоградській області, у якому наявні 

генератор, піч-буржуйка. Там можна зігрітися, зарядити телефони, випити чаю, 

отримати першу домедичну допомогу. Є місця для відпочинку, поблизу 

укриття. 

Хочу зазначити, що у селищі Новому облаштовано ще один «Пункт 

незламності» у приміщенні КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Центр – 

Юність»» за адресою: вул. Металургів, 12. Вдячна директору закладу Віктору 

Савицькому та його колективу за проведену роботу. 

Даний пункт відповідає всім необхідним критеріям. 
 

Одне із головних завдань округу – комунальний порядок на його 

території.  

Щороку особливу увагу ми приділяємо функціонуванню об’єктів 

життєзабезпечення селища і робимо все, щоб округ був зі світлом, теплом і 

водою, щоб утримувалися і ремонтувалися дороги, підтримувалася чистота і 

порядок на вулицях і прибудинкових територіях. 

Територію нашого селища у 2022 році продовжили обслуговувати                               

5 комунальних підприємств Кропивницької міської ради (КП «Благоустрій»,                                 

КП «Міськсвітло», КП «Універсал – 2005», КП «Спеціалізована монтажно – 

експлуатаційна організація», КП «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування»), які регулярно здійснювали роботи з 

поточного утримання території селища Нового, прибирання центральної 

дороги, тротуарів, парків, скверів, обслуговували зовнішнє освітлення та 

здійснювали роботи щодо утримання кладовищ.  

 Відповідно до Комплексної програми розвитку житлово - комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на                         

2021-2025 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради                         

від 02.02.2021 № 105 (зі змінами і доповненнями), враховуючи воєнний стан в 

Україні з 24.02.2022 через військову агресію російської федерації проти 

України (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022), керуючись 

вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021                           

№ 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», 

протягом року проводилося фінансування критичної інфраструктури 

Кропивницької територіальної громади, а також по захищених видатках 

міського бюджету. Тому всі заплановані капітальні ремонти, окрім покрівлі по 

вул. Лисенка, буд. 4, у 2022 році не здійснювалися. 

У зв’язку з періодичними виникненнями дефіциту пального через 

масовані неодноразові атаки агресора по нафтопереробній галузі України було 

оптимізовано і переведено в режим економії роботу комунальних підприємств. 
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Разом із цим комунальними підприємствами, в межах фінансування, 

проводилося забезпечення належних умов життєдіяльності Кропивницької 

міської територіальної громади, зокрема на території смт Нового.  

 

 КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» протягом звітного 

періоду виконувались роботи з комплексного утримання зелених насаджень.  

На території округу здійснювалося прибирання в парках, скверах, територіях 

загального користування та покіс трави.  

 Протягом 2022 року були виконанні наступні роботи: 

 проведено обрізування 34 одиниць дерев (в т.ч.: 6 одиниць – підняття 

крони, 28 одиниць – формувальне обрізування); 

 проведено покіс газонної частини по вул. Металургів та зелених зонах, а 

також знищення карантинних рослин протягом літнього періоду на площі                 

27,0 га. 

  На постійній основі працюють два робітники, які виконують роботи з 

висадження квітів на квітниках (чорнобривці та майори в кількості 1220 шт.), 

прибирання сміття з урн, очищення садових доріжок від бруду та снігу, 

посипання протиожеледною сумішшю тротуарів, вигрібання опалого листя, 

прибирання сміття на газонах та інше. 

 

          КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради здійснювало роботи 

щодо утримання вулично-дорожньої мережі в літній та зимовий періоди, 

посипання доріг та тротуарів, зупинок взимку, очищення урн, ліквідації 

ямковості по вул. Металургів, прибудинкових територій та грейдерування доріг 

приватного сектору. 

 Підприємством відповідно до технічної необхідності проводилися роботи 

з ліквідації ямковості дорожнього покриття гарячим асфальтобетоном по                  

вул. Металургів, яка є магістральною вулицею смт Нового (було використано 

35 т асфальтобетону). 

 Також даним підприємством у березні та жовтні 2022 року здійснювалося 

грейдерування щебеневих доріг, а саме: вул. Вишнева (дорога до кладовища), 

дорога від кінцевої зупинки автобусного маршруту № 274 до залізничної 

станції «Лелеківка», дорога, що з’єднує будинок № 18 по вул. Металургів та 

вул. Дружби, дорога від православного Храму до залізничної станції 

«Лелеківка», вулиці Лебедєва, Ползунова, Дружби, Глазунова, Тетяни 

Яблонської (Туркенича), Заводська, Кулібіна, Олександра Довженка, 

Матвієнка.  

 У зимовий період 2021/2022 року під час погіршення погодних умов  

проводилось розчищення від снігу та посипання протиожеледною сумішшю 

магістральної дороги вул. Металургів (першочергово) та навчальних і 

медичних закладів, закладів соціальної інфраструктури, в другу чергу  

розчищалися інші вулиці (в тому числі приватний сектор).  

 По вул. Металургів організовано щоденне прибирання підбордюрної 

частини дороги, зупинок громадського транспорту, збір випадкового сміття. 
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Для виконання цих робіт створено бригаду з 4 чоловік (3 робітника та                           

1 тракторист) – всі працівники жителі смт Нового. 

 На жаль, у край проблемним залишається питання культури та піклування 

про навколишнє середовище мешканцями селища, коли всупереч здоровому 

глузду створюються стихійні сміттєзвалища на місцях, де вже не раз 

проводилися роботи з його прибирання. 

 Новенський старостинський округ Кропивницької міської ради 

співпрацював із КП «Універсал 2005» КМР щодо надання техніки для 

вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ та вивезення негабаритного сміття. 

Керуюча компанія ТОВ «ГУДЕКС ВПС» надавала працівників для 

завантаження цього сміття з контейнерних майданчиків. Періодичність 

вивезення сміття з селища становила 1-2 рази на місяць. Вивезено негабаритне 

сміття, гілля, листя та трава після покосу – 95 куб.м. 

Працівники Новенського старостинського округу Кропивницької міської 

ради разом з працівниками ТОВ «ГУДЕКС ВПС» та КП «Універсал 2005» КМР 

взяли участь 15 квітня 2022 року у Дні благоустрою в рамках щорічної 

Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та виконали роботи з прибирання, 

упорядкування, розчищення території по вул. Металургів. У роботах було 

задіяно 32 особи та 2 одиниці техніки. 

Учасники заходу зібрали сміття, опале листя, викосили чагарники, все 

вивезли та виконали інші роботи з благоустрою. 

Велика вдячність КП «Універсал 2005» за допомогу у вивезенні зібраного 

сміття, надання техніки, а також за щоденну працю задля чистої та привабливої 

території мікрорайону. 

Дякуємо небайдужим мешканцям селища, громадській організації  

«Баланс прав» та КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради за участь                      

27 квітня 2022 року у толоці з прибирання парку біля ШЕВ «В гостях у казки» 

від опалого листя, гілля та сміття. 

Також дякуємо всім, хто долучився 22 вересня 2022 року до екотолоки 

«Чисте місто», а саме: працівникам ТОВ «ГУДЕКС ВПС», КП «Благоустрій» 

КМР», КП «Теплоенергетик» КМР», селищної поліклініки, які виконали роботи 

з прибирання, упорядкування території по вул. Металургів. У роботах було 

задіяно більше 30 осіб та 1 одиниця техніки. 

 

Комунальне підприємство «Міськсвітло» обслуговувало електромережі 

зовнішнього освітлення вулиць та внутрішньодворових територій селища. 

Протягом 2022 року були виконані такі роботи: ремонт та обслуговування 

виконавчих пунктів та пунктів повторного включення мереж зовнішнього 

освітлення, проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та 

телемеханічного керування, ліквідації пошкоджень мереж, визначення 

коротких замикань та обривів дротів, натяг провисаючих ліній та натягування 

дротів, перевірка роботи світильників, очищення електромереж від гілок та 

накидів дротів, розфазування світильників та інше. 
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Також надавалася допомога в ремонті ліній електричних мереж для 

підключення «Пункту незламності» у ЗОШ ІІ – ІІІ ступенів № 10. 

З 24.10.2022 на виконання доручення начальника обласної військової 

адміністрації та вимог НЕК «Укренерго» стосовно економічного споживання 

електричної енергії виконано відключення мереж зовнішнього освітлення. 

 

КП «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально- 

побутового обслуговування» Кропивницької міської ради» здійснював роботи з 

забезпечення функціонування, утримання кладовища на території                               

смт Нового. 

У 2022 році за кошти місцевого бюджету виконувалися роботи з 

утримання та благоустрою кладовища селища, а саме: прибирання проїздів та 

пішохідних доріжок від снігу та сміття, очищення проїздів, викошування трави. 

 

Комунальним підприємством «Спеціалізована монтажно - 

експлуатаційна організація» протягом 2022 року на території округу, з метою 

запобігання випадкам дорожньо-транспортних пригод та травматизму людей, 

підвищення рівня безпеки пішоходів проведено роботи з нанесення дорожньої 

розмітки на вулицях біля освітніх закладів на території смт Нового 

(горизонтальна розмітка 1.14.1 – 154, 8 кв.м.). 

 

Керуюча компанія ТОВ «ГУДЕКС ВПС» здійснювала управління та 

обслуговування багатоповерхових житлових будинків. Всі питання, заяви чи 

скарги, з якими звертаються мешканці квартир, у разі незадовільного розгляду 

працівниками компанії, беруться на контроль. Якщо питання не вирішується в 

межах повноважень старостинського округу, то готуємо звернення на ім’я 

міського голови/заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради або управлінь міської ради. 

12 ліфтів багатоквартирних житлових будинків смт Нового визначено 

об’єктами на проведення експертного обстеження, укладено договори з                   

ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» Кіровоградська філія. 

До списку даних об’єктів увійшли ліфти за адресами: 

вул. Металургів, буд. 30 (під’їзди № 1, 2 ); 

вул. Металургів, буд. 31 (під’їзд № 2); 

вул. Металургів, буд. 32 (під’їзд № 2); 

вул. Металургів, буд. 33 (під’їзди № 3, 4); 

вул. Металургів, буд. 34 (під’їзд № 1); 

вул. Металургів, буд. 35 (під’їзди № 2, № 3); 

вул. Металургів, буд. 36 (під’їзди № 2, 3, 4). 

 

Комунальне підприємство «Теплоенергетик» КМР» протягом 2022 року 

надавало послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення мешканцям, бюджетним організаціям, соціальним та 

культурним об’єктам селища Нового. 
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У 2022 році на об’єктах теплопостачання та водопровідно-

каналізаційного господарства селища Нового проведені роботи з поточного 

ремонту обладнання та з підготовки до наступного опалювального періоду 

2022/2023 років. 

Персоналом підприємства по дільниці теплопостачання на котельні по           

вул. Металургів 7-а на теплових мережах проводилися роботи щодо їх ремонту 

та обслуговування.  

 На мережах теплопостачання селища Нового виникло 10 поривів 

трубопроводів теплових мереж, які було усунено в найкоротші строки. 

Проведено відновлення асфальтобетонного покриття 428,5 м2 

На об’єктах дільниці водопостачання та водовідведення селища Нового 

проводились роботи з ремонту та обслуговування мереж, у тому числі: 

- ремонт насосів, насосного обладнання, ремонт компресорів, змащування 

підшипникових вузлів насосів та компресорів; 

- відновлення огорожі зон санітарної охорони свердловин Обознівського і 

Лелеківського водозаборів та планування поверхні на території 

Обознівського водозабору; 

- ремонт водоводу Обознівка – селище Нове та знезараження води; 

- проведено роботи з поточного ремонту та реконструкції свердловини                  

№ 8244 (Кіровоградська область, Кропивницький район, територія 

Катеринівської сільської ради) та інші. 

Протягом 2022 року на мережах водопостачання виникло 35 пошкоджень 

трубопроводів, у результаті чого було замінено 11,3 м водопровідних мереж. 

Виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення від 13.12.2022                 

№ 917 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого  

водопостачання та водовідведення, які надаються КП «Теплоенергетик» КМР», 

яким встановлено економічно обґрунтовані тарифи на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які 

надаються споживачам селища Нового, що не є суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у наступних 

розмірах: 

водопостачання 62, 66 грн/м3 (з ПДВ) 

водовідведення 69, 47 грн/м3 (з ПДВ) 

Разом 132, 13 грн/м3 (з ПДВ) 

У пункті 2 рішення зазначено:  

«2. КП «Теплоенергетик» КМР» застосовувати з 01 січня 2023 року по                 

31 грудня 2023 року тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення до споживачів (смт Нове), що не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, на рівні тарифів, які встановлені Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг                

для споживачів, що не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення м. Кропивницького». 
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Пунктом 2 рішення передбачено тариф: 

водопостачання 25, 212 грн/м3 (з ПДВ) 

водовідведення 20,76 грн/м3 (з ПДВ) 

Разом 45,972 грн/м3 (з ПДВ) 

 

З 01 січня 2023 року розмір за абонентське обслуговування на надання 

послуг централізованого водопостачання та водовідведення у розрахунку на 

один особовий рахунок становить: 

водопостачання 13,58 грн/міс. 

водовідведення  12,96 грн/міс. 

 

У роботу громадського транспорту війна також внесла корективи.  

Перевезення новенчан до міста Кропивницького протягом 2022 року 

здійснювалося автобусами та тролейбусами комунального підприємства 

«Електротранс» Кропивницької міської ради.   

З квітня 2022 року пасажирів селища Нового обслуговували комунальні 

тролейбуси. Їх було на лінії 4 одиниці, і рухались вони за маршрутом автобуса                 

№ 274. Але руйнування енергетичної інфраструктури та відключення 

електроенергії поставили під загрозу рух тролейбусів. І на лінію знову 

повернулися автобуси. 

 Навіть в умовах дефіциту пального, відсутності електропостачання 

продовжилося надання послуги з перевезення пасажирів.  

   

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки передбачає цьогоріч 

фінансування видатків на забезпечення нагальних потреб територіальної 

громади зі стабільного функціонування закладів охорони здоров’я та 

соціального захисту. 

Серед проєктів, запланованих до реалізації у 2023 році, на території 

селища належать об’єкти: 

   капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 

під розміщення відділення психологічної реабілітації з можливістю 

використання для проживання внутрішньо переміщених осіб по вулиці 

Металургів, 25а; 

 капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 16 «Дружба» комбінованого 

типу, вул. Металургів, 34-а; 

  капітальний ремонт найпростішого укриття в загальноосвітній школі                    

ІІ–ІІІ ступенів № 10 міської ради; 

капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку                        

№ 23 по вул. Металургів; 

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Металургів, 3; 

капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, зокрема:                             

вул Яблунева, вул. Центральна, вул. Малинова; 
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реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання вимушено 

переміщених осіб по вулиці Металургів, 15. 

З метою сприяння у створенні умов для тимчасового проживання  

внутрішньо переміщених осіб департаментом з питань економічного розвитку 

спільно з управлінням капітального будівництва підготовлено та подано                     

(27 травня 2022 року) проєктну заявку щодо реконструкції житлової будівлі для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Металургів, 15 

смт Нове (колишній гуртожиток) на участь у конкурсному відборі проєктів, 

який впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) і який 

фінансується Урядом Німеччини. Забезпечено виїзні робочі зустрічі із 

керівництвом УФСІ на цей об’єкт, надано всі необхідні додаткові матеріали. На 

даний час пропозиція знаходиться на розгляді керівництва УФСІ. 

 

Протягом 2023 року актуальним залишаються виконання наступних 

робіт: 

- комунальним підприємствам, які працюють на території, продовжити 

виконання робіт в межах визначених повноважень з метою покращення 

санітарного стану селища; 

- здійснити поточний ремонт доріг, внутрішньобудинкових доріг на 

прибудинкових територіях; 

- проводити постійний догляд за деревами вздовж головної дороги по    

вул. Металургів (кронування та санітарне підрізання дерев) та за 

деревами парку селища Нового (санітарне підрізання дерев);  

- викошувати траву, карантинні рослини та поросль на території селища; 

- утримувати кладовища селища в належному санітарному стані; 

- грейдерувати дороги вулиць приватних секторів та здійснювати 

вибіркову підсипку щебеневою сумішшю під час їх грейдерування. 

 

Враховуючи інформацію старостинського округу, Головним управлінням 

житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради дано 

завдання КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради» провести 

обстеження, включити до графіку робіт та за сприятливих умов провести 

підсипання щебенем доріг приватного сектору смт Нового зокрема по вулицях 

Дружби, Глазунова Лебедєва, Ползунова, враховуючи провулки; дороги від 

обеліска Слави до залізничної станції «Лелеківка»; дороги від кінцевої зупинки 

автобусного маршруту № 274 до залізничної станції «Лелеківка»; дороги, що 

з’єднує будинок № 18 по вул. Металургів та вул. Дружби; вул. Туркенича та 

інші. 

 

Робота старостинського округу проводилась відкрито, в інтересах 

громади. В межах повноважень старостинського округу забезпечувалося 

вирішення питань жителів, пошук методів і підходів до розв’язання назрілих, 

гострих, життєвих питань. 
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Здійснювався моніторинг за дотриманням на  території старостинського 

округу громадського порядку, станом виконання прийнятих рішень міської 

ради, Правил благоустрою населеного пункту. 

З метою підвищення професійного рівня працювала над удосконаленням 

своїх знань та вмінь, вивчала досвід інших громад, брала участь у навчаннях та 

тренінгах, організованих  виконавчим комітетом Кропивницької міської ради та 

онлайн-навчаннях. У 2022 році отримала сертифікати за темами навчань: 

«Запобігання корупції та забезпечення доброчесності», «Організація роботи 

старости в територіальній громаді» тощо. 

Так, знання законодавства – ефективність управління.  

Є ще багато питань, але вирішити їх можливо тільки в тісній співпраці 

громади, міської ради, депутатів. Хочеться, щоб наш округ був чистим та 

гарним. 

Дякую тим, хто брав активну участь у житті нашого району, висловлював 

свої зауваження, ділився досвідом та давав слушні поради.  

Тому хочу від імені усіх новенців подякувати за увагу до нас          

начальнику Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрію 

Райковичу, заступникам міського голови Кропивницької міської ради за 

підтримку та за вирішення важливих для громади питань.  

Щиро дякую всім, хто долучається до розвитку нашого старостинського 

округу, депутатам міської ради, працівникам виконавчих органів міської ради, 

працівникам бюджетної та комунальної сфер, громадським активістам, усім 

вам, жителі мікрорайону. 

Незважаючи на складний фінансово-економічний стан, який спричинила 

війна, ви все рівно допомагаєте розвитку нашого округу. 

Не дивлячись на всі складнощі воєнного часу, селище живе у 

напруженому, але стабільному ритмі. Ми з надією дивимось у майбутнє, 

віримо, що наші плани здійсняться. Попереду у нас ще багато роботи, але ми 

впевнені, що здолаємо труднощі і досягнемо успіху.  

Я дякую кожному українцю, хто захищає Україну, місто, селище на 

фронті. Дякую кожному, хто є волонтером, і підтримує наших воїнів. Кожному, 

хто проявив добро і співчуття, і допомагає українцям, які знайшли прихисток у 

нашому місті, селищі від війни.  

Дякую кожному вчителю, медику, підприємцю, працівникам комунальної 

служби, сфери послуг, всім, тим, хто в тилу наближає нашу перемогу. 

Я дякую усім за увагу і бажаю кожній родині миру, добра, здоров’я і 

успіхів та найшвидшої перемоги України у цій страшній війні!  

Усе буде Україна! 
 

 

 

Староста Новенського старостинського  

округу Кропивницької міської ради                                   Любов МАРЧЕНКО 


