
ЗВІТ  

старости Новенського старостинського округу  

Кропивницької міської ради за 2021 рік 

 

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 2022 рік. 

До складу старостинського округу входить один населений пункт –  

селище міського типу Нове.  

Чисельність населення селища складає майже 8000 осіб. 

З них постійного населення: дошкільнят – 517, школярів – 1137, 

працюючих – 4455, пенсіонерів – 1833 . 

 

На території старостинського округу працюють дошкільний навчальний 

заклад № 16 «Дружба», 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», Центр 

дитячої та юнацької творчості «Центр – Юність», поштове відділення зв’язку. 

Медична допомога населенню смт Нового надається КНП ЦПМСД № 2 

міста Кропивницького та КНП «Поліклінічне об’єднання                                         

м. Кропивницького». 

 

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 беру участь у засіданнях 

виконавчого комітету міської  ради, виконую доручення Кропивницької міської 

ради, міського голови та виконавчого комітету, інформую  їх про виконання 

доручень, здійснюю прийом громадян за встановленим графіком, а також 

кожного дня у зручний для громадян час, та вирішую проблеми різного 

характеру.  

У поточному періоді на особистому прийомі,  з письмовими зверненнями 

та запитами про доступ до публічної інформації звернулося 112 громадян.                 

За результатами розгляду звернень громадянам надавалися обґрунтовані та 

вичерпні відповіді. Майже 50 % звернень громадян вирішено позитивно на 

користь заявників.  

За характером порушених у зверненнях питань головне місце займають 

питання комунальної сфери: встановлення ліхтарів зовнішнього освітлення,  

санітарне обрізування та видалення дерев, ремонт асфальтного покриття на 

прибудинковій території біля багатоповерхових будинків, ремонт покрівлі 

будинків тощо. 
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Одній працювати складно. Як говорить народне прислів’я: «Один в полі 

не воїн». Досягнення успіху в громаді можливе лише завдяки командній роботі 

та спільним старанням. Тому для роботи в команді та допомозі в роботі 

старости міською радою було створено відділ з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу Кропивницької міської ради. Очолює 

відділ Ірина Глушаєва, а я координую його роботу. 

 Відділ є основною ланкою 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, готує пропозиції з усіх проблем селища, шляхи 

їх вирішення та подає до відповідних виконавчих органів міської ради.  

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

наявність пічного опалення, іншого змісту (за 2021 рік видано майже                        

1 тисяча довідок), видача актів обстеження матеріально-побутових умов сімей, 

актів підтвердження фактичного проживання громадян на території населеного 

пункту, за зверненнями надаються характеристики на жителів селища до різних 

організацій, підготовлено понад 650 листів до різних установ, виконавчих 

органів міської ради та більше ніж 110 відповідей на звернення, тощо. 

З метою ефективного вирішення житлово-комунальних питань, 

порушених у зверненнях новенців, Новенський старостинський округ тісно 

співпрацює з Головним управлінням житлово – комунального господарства 

міської ради та ТОВ «ГУДЕКС ВПС». Упродовж 2021 року лише з даних 

питань підготовлено та направлено понад 70 листів до установ. 

 

Відділом з питань інфраструктури Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради (далі – відділ) виконання повноважень у 2021 році 

здійснювалося за двома бюджетними програмами: 

- «Керівництво і управління в сфері благоустрою населених пунктів»; 

- «Будівництво інших об'єктів комунальної власності». 

На реалізацію бюджетної програми «Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності» затверджено кошти зі спеціального фонду міського 

бюджету в сумі 823 610,00 грн. У звітному періоді використано 764 252,62 грн 

коштів спеціального фонду. Відхилення пов’язані зі встановленням черговості 

проведення ремонтних робіт та обсягу виконаної роботи підрядником. 

На реалізацію бюджетної програми «Керівництво і управління в сфері 

благоустрою населених пунктів» та здійснення повноважень відділу 

затверджено кошти із загального фонду міського бюджету у сумі                          

1 948 985,00 грн. Фактичний обсяг фінансування з міського бюджету у                           

2021 році склав 1 795 437,19 грн. З них на оплату праці з нарахуваннями –                

1 295 445,45 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –                                 

378 875,47 грн, оплата інших послуг – 50 024,27 грн, предмети та матеріали – 

71 092,00 грн. 
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Також було отримано субвенцію з місцевого бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів (на виконання заходів 

Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 

2021-2023 роки) у сумі 631 159,38 грн на придбання автомобіля 

спеціалізованого призначення для поліцейського офіцера громади з 

обслуговування мікрорайону Новий. 

Станом на 01 січня 2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості 

по відділу за вказаними бюджетними програмами 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. 

 

Враховуючи звернення жителів мікрорайону, за підтримки Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради, на території округу створено три 

квартальні комітети: № 27 (голова Каретна Надія Миколаївна), № 28 (голова 

Курносова Інна Віталіївна), № 29 (голова Бершадська Юлія Іванівна). 

Голови квартальних комітетів – це лідери громади, які були майже 

одноголосно обрані жителями за місцем їх проживання.  

Вони обрані відстоювати інтереси жителів, вирішувати важливі питання 

для округу, адже вони знають всі проблеми людей. 

 

Старостинський округ у межах своїх повноважень співпрацює з 

управлінням охорони здоров’я, управлінням освіти та Кропивницьким міським 

центром соціальних служб. 

 

Створено картотеку дітей пільгових категорій, які проживають на 

території округу, та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. 

У рамках співпраці міської влади, міського голови Андрія Райковича та 

обласної поліції, що визначено спеціальним меморандумом, 09 липня                 

2021 року на території округу відкрилась поліцейська станція офіцера громади. 

Фінансування на ремонт і облаштування приміщення, закупівлю техніки було 

виділено з міського бюджету, також міська рада придбала службовий 

автомобіль Рено Дастер (Renault Duster).  

Спільно з поліцейськими офіцерами громади та працівником 

Кропивницького міського центру соціальних служб спеціалістом відділу 

здійснювалося відвідування, інформаційно-просвітницька робота та 

консультації у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Також у співпраці з поліцейськими офіцерами громади започатковано 

благодійний проєкт «Зберемо речі для малечі», в рамках якого всі бажаючі 

можуть передати одяг, взуття або іграшки родинам, які цього потребують. 
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Постійно здійснюються консультування та допомога жителям 

мікрорайону у вирішенні їх проблемних питань. 

 

У приміщенні Новенського старостинського округу новенчани також 

можуть отримати 96 адміністративних, реєстраційних послуг (реєстрація місця 

проживання/перебування особи, зняття з реєстрації, реєстрація речових прав на 

нерухоме майно, реєстрація та закриття ФОП, послуги з питання регулювання 

земельних відносин, містобудування і архітектури, торгівлі, архівні послуги 
тощо) та 30 – 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 тощо). У новенському 

відділенні ЦНАП  здійснюють прийом спеціалісти центру надання 

адміністративних послуг: інспектор з реєстрації місця проживання осіб, у 

визначені дні приймає адміністратор та спеціаліст із соціальних послуг.   
 

Новенський старостинський округ підтримав та продовжує традиції 

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

історичним подіям. Хоча великі масові заходи у селищі не проводилися через 

карантинні обмеження, але у 2021 році разом з вами ми взяли участь у 

наступних заходах: 

 08.01.2021 – 77 річниця визволення міста Кіровограда (Кропивницького) 

від нацистських загарбників (1944 р.); 

- 15.02.2021 – День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, 33 річниця початку виведення радянських військ колишнього 

СРСР з Республіки Афганістан; 

- 26.04.2021 – День Чорнобильської трагедії, 35 річниця аварії на 

Чорнобильській АЕС (1986 р.); 

- 08.05.2021 – День пам’яті та примирення; 

- 09.05.2021 – 76-та річниця Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

(1945 р.); 

- 22.06.2021 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 

- 24.08.2021 – День Незалежності України;  

- 29.08.2021 – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;  

- 18.09.2021 –267 річниця заснування міста Кропивницького ; 

- 13.10.2021 – День захисників і захисниць України  

- 28.10.2021 – 77 річниця визволення України від нацистських загарбників 

(1944 р.); 

- 14.12.2021 – День вшанування учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС. 
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 Дякую всім, хто разом з нами вшановував ветеранів АТО, ветеранів 

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

– афганців, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  

 

У приміщенні Новенського старостинського округу здійснюють прийом 

виборців згідно з затвердженими графіками депутати Кропивницької міської 

ради восьмого скликання виборчого округу № 5, а саме: Валентина Яремчук, 

Віталій Вязовцев, Валерій Шутка.  

Завдяки тісній співпраці з депутатами міської ради, які постійно беруть 

участь у житті мікрорайону, вирішуються нагальні проблеми округу: ремонт 

прибудинкових територій, доріг, житлових будинків, водопостачання тощо. 

Хочу щиро подякувати Віталію Вязовцеву за допомогу у придбанні 

будівельних матеріалів та проведенні косметичного ремонту Обеліску Слави  

до 9 травня, за встановлення нової дошки на обеліску «Вічна пам’ять воїнам 

героям! Список загиблих у Другій світовій війні в 1944 році на території 

селища міського типу Нового та похованих у братській могилі». 

А також за створення святкової новорічної атмосфери в селищі Новому, 

встановлення у 2020 та 2021 роках новорічної ялинки, придбання новорічних 

гірлянд та іграшок. 

 Слова вдячності хочу сказати і Валентині Яремчук за постійну допомогу, 

за організацію свята до Дня Незалежності України, завезення піску на дитячі 

майданчики. 

 

Одне із головних завдань округу – комунальний порядок на його 

території. 

Територію нашого селища з 2021 року вперше почали 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 здійснюють роботи з 

поточного утримання території селища Нового, прибирають центральну дорогу, 

тротуари, парки, сквери, обслуговують зовнішнє освітлення та здійснюють 

роботи щодо утримання кладовищ.  

І варто зазначити, що така форма роботи на території округу заслуговує 

на увагу. 

 

 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. 

  У 2021 році проведено роботи з покосу трави, порослі та карантинних 

рослин загальною площею 30 га (покіс трави здійснювався тричі), прибирання 

територій від трави, гілля та випадкового сміття, постійне здійснення санітарної 
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очистки парку біля ЗОШ ІІ – ІІІ ступенів № 10, скверу біля «Обеліску Слави», 

парку біля школи естетичного виховання «В гостях у казки». 

На постійній основі працюють два робітники, які виконують роботи з 

висадження  квітів на квітниках (чорнобривці в кількості 2000 шт.), прибирання 

сміття з урн, очищення садових доріжок від бруду та снігу, вигрібання опалого 

листя, прибирання сміття на газонах та інше. 

Також цим підприємством було проведено санітарне розчищення сухих 

гілок дерев та формування крон дерев різного типу (174 одиниці),  в тому числі 

біля житлових будинків по  вул. Металургів № 3, 11, 13, 14, 17, 23, 27, 28.  

Ми завжди намагалися вчасно реагувати на всі прохання, тому згідно з 

заявами завідувачів будинками, зверненнями мешканців багатоповерхових 

житлових будинків колективним підприємством «ЄЛІЗАВЕТА» проводилося 

видалення сухих та аварійних дерев на прибудинкових територіях, а саме: біля 

житлових будинків по вул. Металургів № 2, 3, 5, 13, 17, 18, 20, 23, 28, в парку 

біля ЗОШ ІІ – ІІІ ступенів № 10, біля Обеліску Слави та біля КНП «Обласна 

клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради».  

 

          Також селище обслуговує КП «Універсал 2005» Кропивницької міської 

ради. Підприємство здійснює 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 (орієнтовно 426 кв.м) та грейдерування доріг з підсипкою приватного 

сектору. 

 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  (включаючи приватний сектор).  

 Новенський старостинський округ Кропивницької міської ради 

співпрацює з КП «Універсал 2005» КМР щодо надання техніки для вивезення 

несанкціонованих сміттєзвалищ та вивезення негабаритного сміття.  

 А керуюча компанія ТОВ «ГУДЕКС ВПС» надає працівників для 

завантаження цього сміття з контейнерних майданчиків. Періодичність 

вивезення сміття з селища становить 1-2 рази на місяць. Вивезено майже                   

290 тон. 

 Бригади цього комунального підприємства проводять грейдерування 

вулиць приватних секторів селища Нового та часткову підсипку щебеневою 

сумішшю. 

По вул. Металургів організовано щоденне прибирання підбордюрної 

частини дороги, зупинок громадського транспорту, збір випадкового сміття; 

для виконання цих робіт створено бригаду з 4 чоловік (3 робітника та                           

1 тракторист)  -  всі працівники жителі смт Нового. 
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У квітні 2021 року на підтримку Всеукраїнського місячника «За чисте 

довкілля» в мікрорайоні провели день благоустрою, де працівники старостату 

разом з працівниками ТОВ «ГУДЕКС ВПС» провели роботи по прибиранню 

території біля будівлі Металургів, 15. Вивезено сміття та гілля біля 80 м3.  

Велика вдячність КП «Універсал» за допомогу у вивезенні зібраного 

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

території мікрорайону. 

 

Комунальне підприємство «Міськсвітло» обслуговує електромережі 

зовнішнього освітлення вулиць та внутрішньодворових територій селища. 

Комунальним підприємством було проведено заміну 187 світильників 

зовнішнього освітлення на території селища Нового на сучасні економні (LED) 

та відремонтовано, модернізовано, осучаснено фотореле (сутінковим датчиком) 

частина електрощитових.  

Це дуже важливо, що ми теж маємо економне, розумне освітлення, як і в 

обласному центрі. 

Працівниками цього підприємства також здійснювалося підключення 

новорічної ілюмінації селищної ялинки, виконані роботи із монтажу 

зовнішнього освітлення біля спортивного майданчика  зі штучним покриттям 

«Спортивне містечко New Life». 

 

КП «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально- 

побутового обслуговування» Кропивницької міської ради» здійснює роботи 

щодо утримання та благоустрою  кладовищ, а саме: очищення проїздів, 

пішохідних доріжок від сміття, викошування трави, прибирання та вивезення 

сміття, прибирання від снігу проїздів та пішохідних доріжок. 

 

Комунальним підприємством «Спеціалізована монтажно – 

експлуатаційна організація» на території округу протягом 2021 року 

проведено роботи з нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх 

знаків. 

 

Керуюча компанія ТОВ «ГУДЕКС ВПС» здійснює 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 ми вже не можемо 

самотужки вирішити питання в межах повноважень старостинського округу, то 

готуємо звернення на ім’я міського голови або управлінь міської ради. 

 

Хочу звернути вашу увагу, що на території старостинського округу                       

не створено жодного об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ). 

А ОСББ має свої переваги: форма управління забезпечує ефективне 

утримання будинку, дозволяє самостійно розпоряджатися коштами та 
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контролювати витрати, а також проводити заходи з енергоефективності. Також 

співвласники можуть приймати рішення щодо управління будинком. Зокрема, 

лише загальні збори ОСББ можуть визначати розмір внесків на утримання 

будинку та розпоряджатися спільним майном. 

ОСББ може брати участь у державних та місцевих програмах 

фінансування енергомодернізації будинків, що дозволить зменшити суми 

оплати за житлово-комунальні послуги. В результаті, співвласники зможуть 

покращити стан будинку і умови проживання, а також підвищити вартість 

квартир у ньому. 

Наголошую, що в Україні діє програма енергомодернізації 

багатоквартирних будинків, учасники якої можуть повернути до 70 % витрат на 

зовнішнє утеплення будинку та модернізацію внутрішніх систем. 

          Потрібно не боятися і створювати такі об’єднання. 

 

А тепер кілька слів щодо громадського транспорту. 

Перевезення новенчан до міста Кропивницького протягом 2021 року 

здійснювалося 5 автобусами та 5 тролейбусами комунального підприємства 

«Електротранс» Кропивницької міської ради.   

 Раніше до нас тролейбуси і автобуси такого класу не ходили. 

 Іще чекаємо на нову дорогу. Будемо сподіватись, що вулиця Металургів 

таки стане справжнім проспектом. Головне , що вже є проєкт.Проєктом 

передбачено: дорога, тротуари, пішохідні огородження, зупиночні павільйони, 

відновлення зовнішнього освітлення, пішохідні зони та вело доріжки. 

 

 У 2020 році Новенським старостинським округом ініційовано включення 

до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та 

безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки об’єктів 

капітального ремонту, а саме: 

 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 4 по вул. Лисенка (на 

даний час виготовлено ПКД та оголошено тендер, укладено договір на 

виконання робіт); 

 капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку                        

№ 23 по вул. Металургів (виготовлено ПКД, виконання робіт заплановано 

на 2022 рік); 

  капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Малинової,                         

вул. Центральної, вул. Яблуневої, вул. Каштанової, вул. Західної (у грудні 

2021 року  на вул. Західна та вул.Каштанова виконані роботи, наразі 

проводяться роботи з підключення до електромереж; на  вул.Малинова, 

вул.Центральна, вул.Яблунева виготовлено ПКД та роботи заплановані на 

2022 рік); 

 капітальний ремонт центральної вулиці Металургів в смт Нове,                      

м. Кропивницького (виготовлено ПКД). 
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Стосовно водопостачання та водовідведення селища повідомляю.  

Питання на контролі міської ради. На даний час надано згоду на 

безоплатну передачу об’єктів водопостачання, водовідведення селища на 

баланс ОКВП «Дніпро – Кіровоград».   

Наразі відбулося два засідання робочої групи з даного питання, 

обговорено пропозиції, надано доручення ОКВП «Дніпро–Кіровоград» та                   

КП «Теплоенергетик» стосовно спільних дій для вирішення  питань. 

 

Зрозуміло, що, як старостинський округ, ми почали працювати вперше і 

намагалися, щоб його робота проводилась відкрито, в інтересах громади.                 

У межах наших повноважень ми використовуємо різні методи і підходи до 

розв’язання назрілих, гострих, життєвих питань. 

Здійснюється моніторинг за дотриманням на  території старостинського 

округу громадського порядку, станом виконання прийнятих рішень міської 

ради, Правил благоустрою населеного пункту. 

 

Для мене ця робота теж була новою і дуже відповідальною. 

З метою підвищення професійного рівня постійно працюю над 

удосконаленням своїх знань та вмінь, вивчаю досвід інших громад, беру участь 

у навчаннях та тренінгах, організованих  виконавчим комітетом Кропивницької 

міської ради та онлайн – навчаннях. У 2021 році я отримала сертифікати за 

темами: «Навички фахівця сучасного ЦНАП», «Як надавати адміністративні 

послуги», «Кроки для старост 2021» (Програма «U – LEAD з Європою»), 

«Ділова комунікація нового століття: виклики і стратегії», «Організація роботи 

старости в територіальній громаді», «Сучасна українська мова та правопис». 

Так, доводиться глибше вивчати законодавство, нові методи управління. 

Щоб бути ефективним управлінцем, вчитися треба завжди. 

 

Хочу акцентувати пріоритети на 2022 рік. Вони ґрунтуються на 

зверненнях жителів округу, проханнях і потребах мікрорайону. Що ми 

пропонуємо, у межах наших повноважень, до загальноміського плану: 

- комунальним підприємствам, які працюють на території, продовжити 

виконання робіт в межах визначених повноважень  з метою покращення 

санітарного стану селища; 

- здійснити поточний ремонт внутрішньобудинкових доріг на 

прибудинкових територіях; 

- у весняний період висадити саджанці дерев та проводити постійний 

догляд за ними (полив, коронування та санітарне підрізання дерев) в 

рекреаційній зоні активного відпочинку біля житлових будинків                

№ 1, 2, 16 по вул. Металургів; 

- проводити постійний догляд за деревами вздовж головної дороги по    

вул. Металургів (поливання, кронування та санітарне підрізання дерев) та 

постійний догляд за деревами парку селища Нового (санітарне підрізання 

дерев);  
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- збільшити кількість працівників КП «Благоустрій» КМР» для покосу 

трави, карантинних рослин та порослості на території селища Нового; 

- провести роботи по прокладці повітряної лінії на існуючі опори та 

встановленню ліхтарів зовнішнього освітлення біля багатоповерхових 

житлових будинків по вул. Металургів біля буд. № 18 в кількості                       

4 шт., біля буд. № 17 - 1 шт., буд. № 16 – 1 шт.; 

- встановити ліхтарі зовнішнього освітлення біля житлових будинків 

приватного сектору по вул. Глазунова буд. № 40 – 1 шт.,                               

вул. Лебедєва буд. № 35, а – 1 шт., буд. № 61 - 1 шт., буд. № 62- 1 шт.,   

буд. № 63 – 1 шт., по вул. Дружба буд. № 81 – 1 шт.; 

- встановити ліхтарь зовнішнього освітлення від головної дороги             

вул. Металургів до будинку № 24 по вул. Туркенича; 

- встановити  ліхтарі зовнішнього освітлення до станції Лелеківки в 

кількості 3 шт.;   

- провести роботи по відновленню зовнішнього декоративного освітлення 

біля Обеліску Слави селища Нового;    

- провести роботи зі встановлення стовпів для зовнішнього освітлення та  

прокладці повітряної лінії, встановлення ліхтарів від буд № 18 по                   

вул. Металургів до вул. Дружби повз ДНЗ № 74 «Золотий півник»; 

- провести роботи з прокладки повітряної лінії по існуючих стовпах для 

зовнішнього освітлення та встановлення ліхтарів по вул. Бехтерєва в 

кількості 4 шт.; 

- збільшити періодичність (при можливості) грейдерування вулиць 

приватних секторів та вибіркової підсипки щебеневою сумішшю під час 

проведення грейдерування доріг; 

- провести роботи з підсипки доріг щебеневою сумішшю вулиць приватних 

секторів Каштанова, Заводська, Вишнева; 

- викошувати траву, карантинні рослини та поросль на території    

кладовищ; 

- вивозити сміття з території кладовищ та утримувати їх в належному 

санітарному стані; 

- внести зміни до Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 

2021-2025 роки та включити до неї об’єкти: «Капітальний ремонт 

прибудинкових територій житлових будинків № 1, 6, 5а по                                 

вул. Металургів» та «Капітальний ремонт покрівлі будинку № 3 по                   

вул. Металургів». 

 

Безумовно упродовж одного року вирішити чималу кількість давніх і 

складних проблем, та ще у такий важкий час, коли економіка стоїть через війну, 

пандемію, складну зовнішню обстановку дуже складно. 

Але всі разом ми намагалися зробити наш мікрорайон сучаснішим і 

комфортнішим. Самі б все не зробили.  
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Тому хочу від імені усіх новенців подякувати за увагу до нас          

міському голові Андрію Райковичу за підтримку та за вирішення важливих для 

громади питань.  

Завдячую депутатам Кропивницької міської ради виборчого округу                

№ 5, працівникам виконавчих органів міської ради, усім вам, жителям 

мікрорайону, громадським активістам за співпрацю і всебічну  допомогу,  всім 

тим, хто підтримує нас, хто допомагає і словом, і ділом, тим, хто не просто 

критикує, а вносить пропозиції з покращення життя громади, тим, хто робить 

наш старостинський округ кращим. 

Ми знаємо наші проблеми та недоліки, тож будемо активно вести пошук 

шляхів їх вирішення, щоб забезпечити прискорення позитивних зрушень. Хочу 

сказати, що для вирішення багатьох питань треба загальне бажання – зробити 

наш спільний дім кращим. 
     Зрозуміло, що управляти округом – справа серйозна. Я усвідомлюю свою 

відповідальність перед громадою, перед вами. Ціную співпрацю з 

громадськими активістами, з нашими депутатами, з керівниками установ і 

підприємств, які розташовані у нашому окрузі. 

Упродовж року я не просто познайомилася з вами, я відчула вашу 

турботу  про територію, про малу батьківщину, про красивий  і перспективний 

район, де живете ви – гарні, роботящі люди. 

Нам разом і далі будувати, облагороджувати цю землю. А назва                

Нове – це завжди красиве, обіцяюче і прогресивне. 

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

успіхів. А нашому Новому – нових перемог! 

 

 

Староста Новенського старостинського  

округу Кропивницької міської ради                                   Любов МАРЧЕНКО 


