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ЗВІТ  

про депутатську діяльність за 2015-2016 рік 

депутатів міської ради фракції ПП «Опозиційний блок» 

        

       Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з 

метою інформування виборців про свою діяльність, отримання зворотної 

інформації, подаємо звіт про свою роботу. 

       Минув рік нашої роботи як депутатів Кіровоградської міської ради від 

політичної партії «Опозиційний блок». На виборах 2015 року до складу 

депутатів міської ради нашого міста було обрано 5 осіб та створена фракція. 

 

Ніжнікова Анна Олександрівна - голова фракції. 
Так як Анна Олександрівна йшла у виборчому списку першим номером, міською 

організацією ПП «Опозиційний блок» та фракцією було прийнято рішення про те, що 

округом для депутатської діяльності та вирішення нагальним питань наших громадян 

для депутата Ніжнікової А.О. стане весь Кіровоград, що не суперечить чинному 

законодавству та дасть змогу залучити більше громадян до розв’язання проблем 

місцевого значення, адже майже 8000 жителів Кіровограда підтримали на виборах 

представників нашої політичної сили.  

 

 

  

Ларін Анатолій Сергійович – заступник голови фракції. 
Виборчий округ 36; вул.Арсенія Тарковського: 11, 13, 23–28, 34; вул.Архангельська: 12–14, 

20/37–22, 24/38, 26–28, 30, 32, 34–34А, 36; вул.Гагаріна: 7, 12–36; вул.Єгорова: 4/7–8, 20–

20/4, 26, 28/22–42, 44, 46, 48; вул.Михайлівська: 4/40–8, 10–33А, 35, 37–43, 45/39; 

вул.Пашутінська: 5/24–17, 19–21Б, 23–25; вул.Шевченка: 3, 6А–13, 16, 18–20/24, 21, 

29/29–39, 54А–56, 58/32; вул.Віктора Чміленка: 9А–54, 62, 64–66; вул.В’ячеслава 

Чорновола: 23–36/30, 52/3; вул.Дворцова: 2–9, 16/7–23, 28; вул.Декабристів: 3, 4, 8А, 8/22; 

вул.Тимірязєва: 47А; вул.Шульгиних: 6, 9, 10, 10Ж, 10/14, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 15/41А;  вул.Велика 

Перспективна: 10, 10А, 12, 16/9, 18/14, 20, 21, 22/5, 30/79, 32/11, 34/32, 36; вул.Гагаріна: 3А–6А; 

вул.Кавалерійська, вул.Капітана 1 рангу Олефіренка Ю.Б., вул.Київська: 3, 5, 9, 11/3;вул.Медведєва 

 

 

Линченко Максим Дмитрович. 
Виборчий округ 31; вул.Велика Пермська: 6–44, 54; вул.Генерала Шумілова: 4–12, 14, 16; 

вул.Зінченка:1-7, 9; вул.Інтернаціональна: 3, 5–19А; вул.Куроп’ятникова: 27, 29; 

вул.Садова: 16; вул.Фісановича: 1–37; вул.20 років міліції: 56–70; пров.Клинцівський, 

пров.Прямий, пров.Фортечний: 2/7–4, 6–12, 21–25, 27; вул.Комсомольська, 

вул.Куроп’ятникова: 3–26, 28, 30–40, 42, 44, 46, 48–48/5, 50А– 50/1; вул.Можайського. 
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 Матяшова Лілія Петрівна. 
Виборчий округ 9; вул.Бєляєва: 8, 10, 12, 15 к.2, 25 к.1, 25 к.2, 27 к.1–29 к.2; вул.Волкова: 

16 к.1–18 к.2, 20 к.1–20 к.2; просп.Правди: 8 к.1, 9 к.1–14/22; вул.Академіка Корольова: 

25/6, 32/4–38; 

 

 

 

 

Рокожиця Олександр Леонідовіч. 
Виборчий округ 3; вул.Космонавта Попова: 5, 9 к.1, 16/17–18 к.4, 20 к.1–24 к.2; 

вул.Генерала Жадова: 7; вул.Маршала Конєва: 23 к.1–23 к.2, 25/19 к.1–25/19 к.2;  

 

 

 

 

       З моменту набуття депутатських повноважень працювали над виконанням 

своїх депутатських обов’язків, над реалізацією передвиборчої програми, 

виконували доручення виборців. Багато за цей час було зроблено. Однак, 

дивлячись уперед, бачимо, що ще більше потрібно зробити. У людей з’явилися 

нові проблеми, і наше завдання – їм допомогти. 

       Основні питання, які хвилюють людей – це соціально-побутові проблеми, а 

саме: якість доріг, засміченість територій, якість комунальних послуг та інше. 

Наша діяльність, як депутатів міської ради спрямована на захист інтересів 

членів громади нашого міста, виконання їх доручень у межах депутатських 

повноважень, наданих Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». 

     За 2016 рік депутати нашої фракції взяли участь у ___ пленарних засіданнях 

сесії, не пропустивши жодного. 
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        Депутати від нашої політичної сили увійшли до складу 4-х постійних 

депутатських комісій:  

Ніжнікова А.О.  - Комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності.  

Брала участь у підготовці питань, пов'язаних з діяльністю ради, додержанням 

норм депутатської етики, виконанням депутатами рішень ради та її виконавчих 

органів; підготовці проектів рішень на розгляд сесій з питань адміністративно-

територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством. У 

складі комісії здійснювала контроль за виконанням рішень ради. 

 

       

 

Ларін А.С.  - Комісія з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища   

Брав участь у розгляді пропозицій щодо вирішення питань регулювання 

земельних  відносин, які подаються відповідним виконавчим органам 

після  узагальнення заяв і пропозицій фізичних та юридичних осіб; 

попередньому розгляді та підготовці питань, пов’язаних з рекламою; розглядав 

проекти рішень щодо затвердження ставок земельного податку відповідно до 

Податкового кодекс України; розглядав проекти рішень щодо затвердження 

нормативної грошової оцінки землі; 
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Рокожиця О.Л.  - Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів. 

У складі комісії вивчав та готував питання про стан та розвиток промисловості, 

енергетики, транспорту і зв'язку, брав участь у підготовці висновків з цих 

питань; розглядав проекти програм з питань транспорту і зв’язку; брав участь у 

підготовці пропозицій щодо створення умов для розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування, громадського харчування. 

 

  
 

Матяшова Л.П.  - Комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної 

культури і спорту та молодіжної політики. 

Брала участь у попередньому розгляді проектів програм з питань культури, 

науки, освіти, спорту, сім'ї, молодіжної політики та відповідних розділів 

бюджету; підготовці пропозицій щодо створення умов для розвитку 

культури,  туризму, науки, освіти, спорту; підготовці і попередньому розгляді 

питань, пов'язаних з молодіжними проблемами, які вносяться на розгляд 

міської ради. 

 

 
 

      Відповідно до п.2, ст.. 5 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання депутат зобов'язаний брати участь у роботі постійних комісій. Та у 

зв’язку з амбіціями деяких осіб депутатського корпусу і невідповідність у 

розподілі членів постійних комісій в грудні 2015 року депутат Линченко М.Д. 

був позбавлений свого права передбаченого законодавством. Не звертаючи 

увагу на ситуацію що склалася, Максим Дмитрович став активним учасником 
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засідань постійних комісій з правом дорадчого голосу до складу яких  не 

потрапили наші депутати. Маємо надію, що у 2017 році будуть внесені 

відповідні пропозиції та прийняті рішення щодо можливості депутата мати всю 

повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради. 

       У березні 2016 року жінки-депутати з різних політичних партій створили 

Міжфракційне депутатське об’єднання „Рівні можливості” в Кіровоградській 

міській раді, в яке увійшли і наші представниці. 

   

      На наступний рік вдалося передбачити фінансування двох ініціатив, з якими 

виступали депутати МФО «Рівні можливості». 400 000 гривень направлено на 

виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення огорож та 

обладнання засобами освітлення закладів освіти. Адже навколо багатьох 

міських шкіл та садочків паркани потребують ремонту, або взагалі відсутні, 

також на даний час існує проблема з освітленням території навколо закладів. 

Що, безумовно, негативно впливає на безпеку дітей. 

 

  

 

       Ще 3 мільйона гривень направлено на 

фінансування громадського бюджету, створення 

якого ініціювало МФО. Громадський бюджет 

(бюджет участі) – це частина бюджету міста, з 

якої буде здійснюватися фінансування проектів, 

поданих безпосередньо членами територіальної 

громади та які стали переможцями конкурсу. 
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          Долучилися до благодійного марафону «Серця, опалені війною», який 

вперше пройшов у стінах драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького в 

обласному центрі до Дня захисника України. 

 

 
 

       Проаналізувавши звернення людей, у яких вказувалися місця, де молоді 

люди найчастіше збираються у гучні та сумнівні компанії, депутатки 

попросили правоохоронців посилити патрулювання у вечірній час територій 

біля навчальних закладів, дитячих майданчиків, дворів багатоповерхівок та 

приватного сектору.  

 
 

     Ініційований колективний запит депутатками МФО "Рівні можливості", 

щодо збільшення обсягу фінансування на часткове відшкодування витрат 

громадян, які опинилися в складних життєвих умовах, а саме виділити 

додаткові кошти на надання грошової допомоги громадянам міста за 

зверненнями та запитами депутатів КМР. Дане питання було підтримане 

депутатами Кіровоградської міської ради. 

*     *     *  
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      Основним завданням у здійсненні депутатської діяльності вважаємо 

забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг 

громадян, вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх 

пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення. Активно працює 

Громадська приймальня, де депутати ведуть особисті прийоми громадян. В цій 

справі їм допомагають помічники депутатів, для того, щоб спілкування з 

громадою було постійним. 

 

       За звітний період депутатами нашої фракції отримано  більше 200 звернень 

громадян, включаючи письмові звернення, звернення на особистих прийомах та 

звернення через соціальні мережі. На підставі звернень членів громади надані  

юридичні консультації. В переважній більшості випадків виникали питання 

соціального захисту: призначення виплати соціальної допомоги, надання 

матеріальної допомоги на лікування. Загальна сума матеріальної допомоги з 

депутатського фонду склала 300000грн.  

    Слід відзначити наступні позитивно вирішені проблемні питання міста — 

ремонт доріг. 

    Так, завдяки підтримці всього депутатського корпусу запиту нашого 

депутата Ніжнікової А.О. нарешті було вирішено питання капітального 

ремонту проїзної частини та тротуару вул. Курортна та Румянцева. 
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      Відновлено мережі зовнішнього освітлення на цій дорозі та підхід до ДНЗ 

№70 зі сторони вул..Курортної. Не вирішеним питанням залишився ремонт 

огорожі ІІ корпусу НВО №32 до весни2017року. Також на 2017 рік заплановано 

ремонт дороги до ДНЗ №70, встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості: вул Курортна,1; вул 

Рум'янцева. 

 

 
 

     За кошти міського бюджету виконано ремонти доріг вулиць Великої 

Перспективної, Євгена Чикаленко, Кавалерійської, Архангельської, Юрія 

Олефіренка, Київської, Віктора Чміленка, ремонт прибудинкових доріг  за 

адресами: Евгена Тельнова 13 та 12 виконано частково, було розпочато ремонт 
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асфальтового покриття внутрішньодворової дороги будинку № 5 по вулиці 

Космонавта Попова, частково виконаний ремонт прибудинкової дороги за 

адресою вул.. Велика Перспективна, 10, під'їзна частина дороги до зупинок 

Криворожське КП та Бєлгородська підсипано асфальтним сколом та 

втрамбовано. Поточний ремонт доріг за адресами: вул..Евгена Тельнова – 

виконано та нанесено доріжну розмітку, вул..Бєляєва – укладено угоду, 

вул..Волкова – виготовлено ПКД.  

 

 Пропозиції подані на розгляд постійної комісії КМР з питань ЖКГ при 

формуванні Програми на 2017р.: 

 ремонт асфальтового покриття проїзду від вулиці Космонавта Попова до 

будинку № 20, корпус 1. 

 асфальтне покриття  прибудинкової території вул.. Дворцова 27/25, 29, 

31, 

 відновлення асфальтного покриття прибудинкової території за адресою 

вул.В.Перспективна,16/9, 

 Ремонт тротуару від вул. Дворцової, 16/7 до вул. Гоголя (Шульгіних), 

 Ремонт прибудинкової території , асфальтування по вул.А.Тарковського, 

24а, 

 ремонт прилеглої дороги по вулиці Гагаріна,3а,5, 

 повторно ремонт відрізка дорожнього полотна на в’їзді до будинку № 9 

по вулиці Шульгіних, 

 ремонт дорожнього полотна при вході до дитячого садочка по 

вул.Гагаріна, 

 ремонт дороги після ремонтних робіт ОКВП "Дніпро-Кіровоград". 

Винниченка, №2а, 

 асфальтування; встановлення поручнів, захисних щитів, відливів. 

вул.Можайського, 6, 

 асфальтування вул. Солдатська, 

 ремонт прибудинкової території Фортечний 19а, 

  капітальний ремонт дорожнього полотна по вул..Комарова, 15, 13, 

 проїжджої частини та тротуару: вул.Г.Родимцева, вул.Десантників, 

вул.Ялтинська. 

 

       Власними зусиллями депутата Рокожиці О.Л. було обладнано 

внутрішньодворове освітлення енергоефективними світлодіодними ліхтарями 

абсолютно усі багатоповерхові  будинки підконтрольного йому округу.  

        На інших округах наших депутатів за кошти міського бюджету відновлено 

освітлення по вул..Комарова від будинку 15 до буд.5, виготовлено проектно-

кошторисна документація для відновлення мереж зовнішнього освітлення по 

вул.. Шульгиних, в роботі відновлення освітлення по вул..Єгорова. На розгляді 

постійної комісії КМР при формуванні проекту відповідної галузевої програми 

на 2017 рік знаходяться звернення наших депутатів щодо оновлення освітлення 

по вул..Солдатській, вул..Карусельної, Гагаріна 12.  Відновлення мереж 

зовнішнього освітлення виконано і по вул.. Волкова, 16(к.3,4), 18(к.2) - 



10 
 

вул..Бєляєва, 25, к.1.  Головним управлінням ЖКГ надано доручення керівнику 

"Міськсвітло" щодо відновлення мереж зовнішнього освітлення по вулиці 

Зінченка.  

 

      Спільними зусиллями із Головним управлінням житлово-комунального 

господарства виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 9, 

к.1 по вулиці Космонавта Попова, виготовлено проектно-кошторисну 

документацію для ремонту покрівлі будинку по вул.Гагаріна, 4/11, в роботі  

ремонт покрівель за адресами вул.. Гагаріна 3-а та 16-а. По вул..Єгорова, 26 

поточний ремонт покрівлі передбачено у ІІ кварталі 2017р, капітальний ремонт 

покрівлі передбачено у 2019 році, на даний час прочищено зовнішні водостічні 

труби та водоприймальні лійки; встановлено відсутні елементи на водозливовій 

системі будинку; відновлено пошкоджені ділянки відмостки в місцях витоку 

атмосферних опадів з водостічних труб; проведено ремонт входів до під'їздів та 

покрівлі козирків на входами до під'їздів № 1,2,3. Капітальний ремонт покрівлі 

будинку 14/22 по вул..Євгена Тельнова виконано та в будинку 9,к.1 вул..Євгена 

Тельнова виконано частково. 

 Пропозиції щодо ремонту покрівель, які подані на розгляд постійної 

комісії КМР з питань ЖКГ при формуванні проекту програми розвитку 

ЖКГ на 2017-2021рр. за адресами: вул..Гагаріна 13/8, 

вул..В.Перспективна 10, вул..Гагаріна 12, вул..Шевченко, 29/29, 

вул..Дворцова,16/7, вул..Єгорова, №6, вул..20-ти річчя міліції, 2/7, 2, №56, 

вул..Зінченка, №1, вул. Героїв Сталінграда, 17. 

 

 
 

     Спільними зусиллями із Головним управлінням житлово-комунального 

господарства, КП «ЖЕО №4» КМР та КП «Кіровоград-Універсал 2005» було 

ліквідовано багаторічну проблему дощової каналізаційної мережі будинку № 

20, корпус 2 по вулиці Космонавта Попова. Прочищено водостокові труби по 

вул.Єгорова, №6. Пропозиції щодо облаштування водостічних комунікацій в 

будинках  27/25, 29, 31 по вул..Дворцовій подані на розгляд постійної комісії 

КМР з питань ЖКГ при формуванні Програми на 2017р. Спільними зусиллями 

із ОКВП «Дніпро-Кіровоград» було ліквідовано засмічення дворових 

каналізаційних колекторів будинків № 20, корпус 1, 22, корпус 1, 22, корпус 2 

та 20, корпус 3 по вулиці Космонавта Попова. 
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     Проведено ремонт зовнішньої стіни будинку 16/9 по вул.В.Перспективна. 

Здійснена допомога мешканцям буд. 11 вул. 50р. Жовтня, у створенні ОСББ - 

отримання технічної документації будинку, ремонт будинку та прибудинкової 

території винесено на розгляд профільної комісії.  

Фінансування асфальтування навпроти під’їздів по вул.В.Перспективна,12 

передбачено на 2018рік. Виконані ремонтні роботи будинку 6а по вул.Гагаріна: 

здійснені роботи по ремонту цегляних стін, тріщини розшито цементним 

розчином. Щодо реставрації під'їзду дому №67 по вул..Гоголя, 

балансоутримувачу надано доручення щодо проведення обстеження під'їзду. За 

результатами якого буде прийняте відповідне рішення. 

      Другий рік поспіль на територіальному виборчому окрузі № 3 за сприянням 

депутата Рокожиці Л.О. були проведені роботи з ліквідації амброзії 

полинолистої, шляхом хімічного методу, результатом яких є знищення 

шкідливого бур’яну на 95%. 

      Депутати нашої фракції проголосували за об'єднання пологових будинків. 

До цього рішення підійшли прискіпливо та довго вивчали питання. Багато разів 

спілкувалися з персоналом обох пологових будинків та фахівцями у медичній 

галузі. 

   

 
 

        Головним аргументом у прийнятті такого рішення стала можливість 

створення на базі першого пологового будинку сучасного міського 

перинатального центру ІІ рівня, а на базі приміщень другого пологового  -  

травматологічне відділення для бійців АТО та гемодіалізний центр.  

        Після звернення координатора Ініціативної групи 

хворих на ниркову недостатність, майже пів року над 

питанням про відкриття гемодіалізного центру в 

Кіровограді працювали депутати нашої фракції. 

Зустрічі с представниками ініціативної групи хворих 

на ниркову недостатність, консультації з головним 

лікарем обласної лікарні Андрєєвою Л.М., залучення 
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людей, які безпосередньо стикаються з проблемами в цій області.  

            Дуже важливим моментом у вирішенні даного питання було правильно 

підійти до вибору компанії, яка буде представником в місті Кіровограді. 

 

        За участю голови фракції ПП 

«Опозиційний блок» в Кіровоградській 

міській раді у листопаді 2016 р. було 

підписано Меморандум про співпрацю між 

міською владою та директором офіційного 

постачальника обладнання компанії в 

Україні ТОВ «Фрезеніус Медікал Кер 

Україна» Володимир Подворним. 

 

 

Компанія «Fresenius Medical Care» 

надає місту апаратуру безкоштовно, і 

бере на себе навчання медперсоналу. 

Обсяг інвестиції становить 9 

мільйонів гривень. Компанія також 

буде відповідати за сервісне 

обслуговування техніки. Витратні 

матеріали бере на себе міський 

бюджет. 

*** 

       За період з жовтня 2015 по грудень 2016 року наші депутати взяли участь у 

різноманітних заходах від підтримки молодої талановитої молоді у конкурсах 

та змаганнях до участі у спільних акціях по благоустрою міста. 

    

         Надана допомога жителям кооперативного будинку № 2а по вулиці 

Леваневського щодо підтримання безпечного пересування людей в зимовий час 

за несприятливих погодних умов (ожеледиця, високий сніг).  
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      Депутати організовували забезпечення техніки для прибирання снігу та 

власноручно долучались до усунення снігових заметів на підконтрольних 

теріторіях. 

   
 

            Якщо дитина відчуває добро, повагу, інтерес до неї, то вона позитивно 

запам'ятовує те, що відбувається і говориться навколо, вона формується як 

особистість. Тому наші депутати намагаються приділяти свою увагу 

підростаючому поколінню. 

 

  

    
       

      Спільно з депутатами Верховної ради  та  Кіровоградської обласної ради 

взяли участь у підготовці та проведені Новорічних заходів, які вже стали 

традиційними. Напередодні Різдва 

Христового діти-дошкільнята та їхні 

батьки, які переїхали з зони АТО та 

Криму в обласний центр, побували 

на музичній новорічній казці в 

театрі ляльок. Вітали дошкільнят-

переселенців та їх батьків від імені 

народного депутата С.Ларіна. В 

минулому році були передані 
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подарунки для педагогічних працівників та школярів, які переїхали з зони АТО.  

 

 
 

      Депутат Линченко М.Д. спільно з депутатами обласної ради А.Тесленко та 

Д.Руденко привітали вихованців дитячого дому сімейного типу в Знаменці. 

 

 
        

      За підтримки депутата обласної ради В.Волканова вже не вперше в 

обласному центрі було організовано та проведено декілька новорічних 

спектаклів для дошкільнят та школярів нашого міста.  

 

 
 

       Також були проведені такі свята для дітей, як Свято спортивного екстриму,  

присвячене Дню захисту дітей, та Новорічна програма для дітей «Зимова 

казка», яка проходила у Кіровоградському районному будинку культури. 

 

       Велика кількість звернень мешканців нашого міста стосується облаштувань 

дитячих майданчиків. Саме з таким проханням звернулась й ініціативна група 

батьків дошкільного відділення НВК «Кіровоградський колегіум» . Чим змогли 

– тим і допомогли. Приємно порадували старання й самих батьків, які 
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намагаються активно докладати зусиль для благоустрою дошкільного закладу. 

Намагатимемось й надалі бути корисними суспільству та нашим дітям, адже 

вони - наше майбутнє!!! 

       Для облаштування спортивного майданчика на подвір’ї ІІ корпусу НВО 

№32 на святі Першого дзвінка було вручено Сертифікат на отримання 

спортивного знаряддя. 

     

      

          За сприянням депутата Ніжнікової А.О. в основному корпусі Навчально-

виховного об’єднання №32 завершено капітальний ремонт приміщень правого 

крила, кабінетів інформатики, фізики, англійської мови. 

 
 

 

 

        Управлінням освіти Кіровоградської міської ради, за ініціативи депутата 

Матяшової Л.П., розглянуто питання щодо виділення для гімназії № 9 

комплекту комп’ютерного обладнання (комп’ютери, Smart-дошка, проектор). 

Капітально відремонтовано дві туалетні кімнати.  

              Вивчена робота реабілітаційного центру для дітей з особливими 

потребами, виділено на 2017 рік 100000.00 грн. для ремонту приміщень.                  

Відбулося злиття двох шкіл: «Мрія» та ЗОШ №13. Для цього було 
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відремонтоване приміщення, встановлені енергозберігаючі вікна, а також 

забезпечено комп’ютерною технікою, копіювальною технікою.  

        На наполегливі звернення депутатів ПП «Опозиційний блок» 

міськвиконком нарешті виділив 1 500 000.00 грн. для капітального ремонту 

системи теплопостачання НВО №25. В цьому закладі встановлена система 

додаткової очистки води на суму 72 000.00 грн., придбано 9 ноутбуків та 3 

комп’ютери з програмним забезпеченням, 16 планшетів, Smart-дошка та 

проектор, копіювальна техніка в цілому на суму 190 000.00 грн. Для цього 

закладу з ініціативи депутатів проведені 4 зустрічі з ветеранами Чорнобиля та 

захисниками АТО. 

         За сприянням депутатів обласної ради Волканова В.А. та міської ради 

Ніжнікової А.О. управлінням освіти  Кіровоградської міської ради для 

зразкового хореографічного ансамблю «Надія» на базі Навчально-виховного 

об’єднання №31 капітально відремонтовано дві хореографічної зали.  

 

         
 

 
 

        Запроваджено премії  найкращим учням навчального закладу за 

підсумками навчального року, переможцям олімпіад та конкурсів.  Тож 

школярі двох закладів НВО №32 та НВО №20 отримали ще один вагомий 

стимул у навчанні. 
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     Вирішено питання обрізки дерев біля гаражів по вул. Леваневського, 

встановлено знаки «Пішохідний перехід», «Обережно діти» на дорозі біля 

Навчально-виховного об’єднання №25, школи-інтернат №2. 

 

*** 

 

     Всебічна турбота про ветеранів Великої Вітчизняної війни, про людей 

похилого віку була і залишається пріоритетом у роботі регіональної, міської та 

районних організацій ПП «Опозиційний блок». Депутати всіх рівнів від нашої 

політичної сили мають спільне завдання в усьому надавати ветеранам 

підтримку і допомогу. 

    
 

      
 

         

      День Перемоги – день вшанування пам’яті 

загиблих героїв Великої Вітчизняної війни – 

нагадування всім нам про страшне слово 

«війна» та довгоочікуване слово «Мир». 
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      На зустрічах з виборцями інформуємо їх про роботу міської ради, 

виконання планів економічного та соціального розвитку міста. Підбиваючи 

підсумки роботи за рік, можна сказати, що наша депутатська діяльність була 

насиченою та охоплювала різні напрями діяльності. 

   

 

      За цей рік ми стали досвідченішими в депутатській діяльності, а надалі 

плануємо ще більше набувати досвіду, продовжувати активно працювати для 

своїх виборців. 

   

      


