
ЗВІТ 
про роботу депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

ГОЛОФАЄВА Ігоря Вадимовича. 

 
Усвідомлюючи ту відповідальність та ті повноваження, що були надані 

завдяки довірі мешканців територіального округу №16 мікрорайону 
Ковалівський, я, Голофаєв Ігор Вадимович, депутат Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання, у 2016 році здійснив наступні справи. 

 
Двічі на місяць веду особистий прийом громадян по вул. Чікаленко, 1 

(адміністративний корпус заводу ПАТ «Червона Зірка»). На даний час звернулись 
102 мешканця мікрорайону. 

Для вирішення питань, з якими звернулись люди, я підготував та направив на 
адресу міської ради та комунальних підприємств міста 94 депутатських 
звернення, що в більшості своїй стосуються питань покращення житлово-
комунального господарства, освітлення вулиць, ремонтів доріг та дозвілля молоді. 

По депутатським запитам були вирішені наступні питання: 
- надана матеріальна допомога на лікування, та людям, які попали в скрутне 

матеріальне становище (всього 26 чоловік); 
- виділені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для 

проведення ремонтних робіт фасаду садочка №24. На наступний рік намагатимусь 
виділення коштів для фінансування виконання даних робіт; 

- виконаний  капітальний ремонт підлоги у ЗОШ №14; 
- одна із основних проблем нашого міста – освітлення вулиць і 

прибудинкової території. У цьому році були освітлені: пров. Ковалівський,  
пров. Товарний, пров. Дагестанський, пр.-т Перемоги, 20. 

- за мого сприяння на 2016 рік до міської програми були включені наступні 
об’єкти та виконані роботи: 

-  капітальний ремонт даху за адресою: вул.Вокзальна, 17; 
-  капітальний ремонт дороги за адресою: вул.Чигиринська; 
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-  капітальний ремонт ліфтів за адресою: вул.Вокзальна, 16 к.1, к.4, 

вул.Київська,35, вул.Вокзальна, 17 п.1,2,3,4 
- були виконанні роботи по обрізці та кронуванню дерев, видаленню сухих 

аварійних рослин (38 дерев); 
- виділені кошти на повірку лічильника за адресою  вул.Київська, буд. №35.  
- капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж за адресою: 

пров.Ковалівський, 13; 
- відремонтовані поточним ремонтом покрівлі за адресами: Радянська 1, 4, 

Київська 35, Енергетиків 7, Вокзальна 16 к1 (2 підїзд), к2 (1підїзд), 
- було виконано накриття каналізаційних колодязів за адресами:  

вул. Чигиринська, вул. О.Бурянова, пров.Ковалівськи,1а; 
- виконано  відновлення асфальтного покриття після виконання ремонтних 

робіт за адресою вул..Вокзальна, 16 к.1; 
- нанесена пішохідна розмітка за наступними вулицями: Київська, 35, 19, 

Вокзальна, перехрестя Поповича (біля залізничного вокзалу), машинобудівний 
коледж, дитячий садочок №24, перехрестя вулиць Олефіренко та провулок 
Училищний; 

- забезпечені дровами мешканці з пічним опаленням та низькими 
достатками за адресами: вул. Теплична, Чигиринська, Поповича 5, 6, Щорса 10, 
Вантажний двір 29; 

- згідно міської програми в наступний час монтуються каруселі на дитячих 
майданчиках по вул. Вокзальна, 1, 17, пров. Ковалівський, 13. 

 
На весні  на футбольне  поле  по вул. Поповича 7б, 7в (біля тунелю), було  

завезено відсів для засипання ям та вирівнювання площі поля,  для того щоб усім 
бажаючим було комфортно займатись спортом та відпочивати. Разом з дітками та 
їх батьками ми виконали цю роботу. 

 



 
Окрім міських програм та коштів бюджету міста, мною особисто виконані 

наступні роботи: 
- на дитячих майданчиках (додатково до тих, які були виготовлені, 

змонтовані раніше та підтримуються в належному стані) встановлені гойдалки за 
адресами: Вантажний Двір, вул. Теплична, вул. Вокзальна,1. Дякую батькам, які 
допомагали нам у їх встановленні. 

- на дитячі майданчики, як і усі попередні роки, постійно завозиться пісок у 
пісочниці (а їх у нас 25 одиниць!) а також в пісочниці садочку  №24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- постійно оновлюється  дитячій інвентар на майданчиках. На даний час 

мною були встановлені пісочниці біля будинків за адресою: пров. Ковалівський, 
13 та Вантажний двір.  

- були виготовлені та за допомогою мешканців встановлені лавочки біля 
будинків по вул. Поповича, 7б, Ковалівській, 13, Вокзальній, к.1, Радянській, 1, 
пров. Училішний 2, 4; 

- виготовлені та з допомогою батьків встановлені 13 лавочок у Дитячому 
садочку №24 ім.Сухомлиньского; 

- для проведення ремонту та заміни тих, що вийшли з ладу, закуплені та 
передані ЗОШ№14 п`ять опалювальних регістрів; 

- закуплені будівельні матеріали для виконання ремонту силами мешканців  
в під’ їздах  за адресами - вул.Фрунзе 18/21(2 та 4 під’ їзди) вул.Радянська 1(2 
під’ їзд); 

- встановлені накриття до підвалів багатоквартирного будинку по провулку 
Ковалівський 11/7; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- допоміг у виготовленні виходу на дах по пров. Ковалівський 13 (1підїзд), 
вхідних дверей по пров. Училищному 4, 1та 2 під’ їзди. 

 
- виготовлені та за допомогою мешканців встановлені поручні для 

зручного користування сходами по провулку Ковалівський 13, 11/7. 
Таких не зручних місць - 10 у двох дворах. До цього люди в зимовий 
період падали та травмувались. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



- передав шифер для накриття будинку вул.Чигиринська 15; 
- брав участь у «марафоні пам`яті» та передав сантехніку для ремонту 

помешкання сім’ ї загиблого військовослужбовця. 
 

На нашому окрузі знаходиться притулок для літніх людей по  
вул. Щорса №8. За першим проханням виділяються будівельні матеріали для 
ремонту. Постійно вітаємо їх зі святами солодкими подарунками. На прохання 
адміністрації в цьому році було встановлено металеве накриття для сушки 
білизни. 

Під час потужного снігопаду виконувалось розчищення вулиць, провулків та 
вивезення снігу технікою заводу ПАТ «Червона Зірка».  

 
 
ЖЄО №1 надаю для підсипки в зимовий період відсів. Для вивозу сміття з 

несанкціонованих сміттєзвалищ, листя в осінній період та великогабаритного 
сміття надаю вантажний транспорт. Для проведення загальноміського суботника 
надавав будівельні матеріали. Завдяки цьому пофарбовані дитячі майданчики, 
відремонтовані столи та лавочки, побілені дерева та бордюри. 

Здійснили фарбування металевої огорожі, яка була в дуже занедбаному стані: 
в ЗОШ№14, машинобудівному коледжі, а також садочку №24.  

Усі бажаючи прийняти участь у суботнику отримали фарбу та інвентар. 
Особисто я приймав участь у суботнику за адресою вул.Оліфіренка, 18/21. 
 



 
 
Всі ці роботи допомогли зробити округ чистим, зеленим, затишним та 

дружнім до своїх мешканців. 
 
Значну увагу за цей період було приділено співпраці з середньою школою 

№14. Під час урочистої лінійки, присвяченій святу «останнього дзвоника», я 
привітав учнів із закінченням навчального року, та вручив подарунки: вебкамеру і 
солодощі. Також, опікуюсь оздоровчим табором, який працював під час літніх 
канікул на базі школи. 

 

Звичайно ж, велика увага приділяється літнім людям. Так, на честь 
святкування Дня Перемоги, 9 травня 2016 року було здійснено привітання 
учасників Великої Вітчизняної війни. 

 

Одним з головних напрямків моєї діяльності є піклування про дітей, тому 
турбота про їх комфорт та гармонійний розвиток - це постійна робота моєї 
команди.  

Під час новорічних та різдвяних свят всі мешканці отримали привітання, а 
малеча отримала солодкі подарунки, - а їх у нас 970 діточок! 

 
Приймаю участь в громадських заходах, де я можу поспілкуватись, 

висловити свою думку, вислухати людей та відчитатись у своєї роботі. 
За звітний період брав участь у проведенні звітньо-виборчих зборах голів 

квартальних комітетів №18, №19. 
 
Також, приймав участь у зустрічі мешканців з депутатом Верховної Ради 

України Яриничем К.В., де обговорювались питання реформи охорони здоров`я, 
підняття заробітної плати та питання життєдіяльності мікрорайону. 
 

 
 



 
 
 
 
 


