Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою
інформування виборців про мою діяльність, отримання зворотньої інформації,
залучення громадян до розв'язання проблем місцевого значення подаю звіт про свою
роботу за 2016 рік
ЗВІТ
ДЕПУТАТА
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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про виконану за перший рік каденції 2016 року
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Член постійної комісії з питань бюджету, економічного
розвитку, комунальної власності, підприємництва,
торгівлі та залучення інвестицій

Освіта:

Вища

Місце роботи:

Корпорація «ОКЕАН»

Посада:

Засновниця

У звітному періоді, як депутат Житомирської міської ради по виборчому округу,
представляю інтереси територіальної громади, виборців виборчого округу, виконуючи
їх доручення в межах повноважень та беру активну участь у здійсненні місцевого
самоврядування.
Одним із основних обов'язків своєї діяльності, як депутата міської ради, вважаю участь
у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії, а тому на особистому
та постійному контролі тримаю проекти рішень міської ради з питань, що належать до
повноважень комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності,
підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій.
Важливою складовою у здійсненні депутатської діяльності вважаю роботу з виборцями,
людьми всіх категорій незалежно від віку і зайнятості на тій чи іншій роботі, належності
до тої чи іншої партії, або об'єднання, забезпечення своєчасного, обґрунтованого
вирішення звернень та скарг громадян, вивчення причин, які породжують скарги, і
внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади щодо їх усунення.
В результаті отриманих звернень та вжитих заходів вирішено ряд проблемних питань
мешканців, в тому числі, за рахунок депутатських коштів передбачених для
забезпечення потреб виборчого округу.
За мого сприяння у 2016 році з міського бюджету було виділено кошти для потреб:
ДНЗ №6, м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4 - для проведення ремонтних робіт
ізолятора для хворих дітей (на будівельні матеріали та сантехнічне обладнання) - 3 719

грн.
ДНЗ №15, м. Житомир, вул.Старочуднівська, 4а - для придбання вхідних дверей в
овочесховище садочка - 13,055 грн.
Придбання дитячих майданчиків вул. Чуднівська 92, 94, проїзд Івана Богуна, 2 – 56 430
грн.
На матеріальну допомогу згідно звернень громадян, які потребували лікування - 16 000
грн.
Основними обов’язками на окрузі вважаю:
 Створення та облаштування соціального ринку в районах Корбутівка,
Мальованка, де люди могли б придбавати сільськогосподарські товари від
виробника за доступними соціальними цінами – проведено громадські
обговорення з приводу вивчення громадської думки щодо будівництва
соціального ринку.
 Створення та облаштування скверу відпочинку в районі Корбутівка –
проведено громадські обговорення з вивчення думок і побажань мешканців
Корбутівки і Мальованки з приводу облаштування самого скверу.
 Створення та облаштування громадського простору на перехресті вулиць
Троянівська і Радивилівська (Мальованка) – з обласного бюджету за сприяння
депутата обласної ради Володимира Кропивницького виділені кошти у сумі
25 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації.
 Створення центру первинної медичної допомоги (амбулаторії) в районі
Корбутівка та виділення коштів з обласного бюджету у сумі 300 тис. грн. на
проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту
приміщення.
 Термосанація ДНЗ №15 на Корбутівці.
 Асфальтування вулиць і провулків мікрорайонів Корбутівка і Мальованка.
 Встановлення світлодіодного освітлення на вулицях і провулках Корбутівки і
Мальованки.
 Встановлення теплових лічильників у багатоквартирних будинках.
 Каналізування провулків Корбутівки і Мальованки.
 Облаштування нових сучасних зупинок на Корбутівці.
 Ремонт водопровідної магістральної труби та після завершення робіт
асфальтування прибудинкової території будинку по вулиці Чуднівській, 100.
 Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво спортивних
майданчиків за адресою вулиця Чуднівська 106, 108,110.
 Постійна спонсорська підтримка дошкільних навчальних закладів та шкіл
Корбутівки і Мальованки.
 Передача будинків КЕЧ Чуднівська 106, 108, 110 в комунальну власність
міста
 Створення ОСН.
Ініціювала на сесії Житомирської міської ради питання щодо:

звернення до секретаря РНБО Олександра Турчинова та Міністра оборони
Степана Полторака щодо існування та нормалізації роботи Науково-дослідного
інституту радіосистем.

Входження до складу депутатських комісій Житомирської міської ради:
 Комісія з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності,
підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій
 Комісія у справах використання нежитлових приміщень комунальної власності
міста Житомира
 Робоча група з питання вивчення діяльності комунальних підприємств житлового
господарства
Спонсорство над дитячими навчальними закладами та школами:
Постійно надається спонсорська допомога для придбання господарсько-побутового,
дитячого та шкільного обладнання для ведення навчально-виховного процесу у ЗОШ
№№32;12;8;1 та ДНЗ №№15;6;52,11.
Систематично допомагаємо дітям з багатодітних сімей, дітям зі спілки «дітей інвалідів», дітям-сиротам (подарунки до Днів Народження, Святого Миколая, Нового
року, Різдва, Дня інвалідів та на Дня захисту дітей), співпрацюю з обласною
організацією товариства Червоного Хреста та іншими благодійними організаціями.
Надається благодійна допомога:
1.

В зону АТО;

2.

У військові шпиталі;

3.

Пораненим військовослужбовцям;

4.

Родинам загиблих військовослужбовців.

5.

Допомога у відновленні військової техніки.

Прийом громадян проводиться кожну останню п’ятницю місяця в
приміщенні КВЖРЕП № 1 (вул. Старочуднівська 12/77 )з 14:00 до 18:00 год.):
Протягом депутатської діяльності було проведено 12 прийомів громадян та особистих
зустрічей з мешканцями району Корбутівка та Мальованка, під час яких
обговорювались нагальні питання та надавалися пропозиції. Станом на сьогоднішній
день на громадську приймальню надійшло понад 100 звернень та пропозицій, з них до
різних органів виконавчої влади та інституцій надіслано понад 100 звернень, на які були
отримані відповіді.
Окрім того, я як депутат міської ради і мій чоловік депутат обласної ради Володимир
Кропивницький сприяємо втіленню багатьох проектів та долучаємося до багатьох
благодійних заходів:
Серед них можна назвати:
1. У 2015
році вперше започатковано щорічне свято районів Корбутівка та
Мальованка.
2. За нашого сприяння вийшла до друку книга письменниці Марії Зіновчук «Русло у
скелях».
3. Прийняли участь у Міжнародному фестивалі-реквієм «Майдан-fest», присвячений
пам’яті Героїв Небесної сотні та учасникам Революції гідності.
4. В приміщенні телецентру відбулася церемонія нагородження переможців
регіонального конкурсу «Благодійна Житомирщина 2015». Призове місце у
номінації «Благодійник: компанія – середній бізнес» отримали ПП «Проммаркет

5.

6.

7.
8.

ОКЕАН», генеральним директором якого є депутат обласної ради – Володимир
Кропивницький та у номінації «Народний благодійник Житомирщини» Кропивницька Людмила Геннадіївна, депутат міської ради, голова БФ «Рідний
Житомир».
Надано спонсорську допомогу БФ "Берегиня Полісся", основною діяльністю
якого є здійснення реабілітаційної, оздоровчої, просвітницької, культурної та
спортивної роботи для дітей із особливими потребами з допомогою іпотерапії та
каністерапії. Отримала від керівника Житомирського обласного благодійного
фонду «Берегиня Полісся» Олесі Марчук подяку «За спонсорську допомогу дітям
з особливими потребами».
Отримала нагороду від президента ЖОГО «Діти сонця» Сніжани Кісішвілі за
участь та підтримку у проведенні заходів приурочених до Всесвітнього дня з
синдромом Дауна.
Долучилися до організації
акції «Багато шкарпеток» («Lots of socks»)
організованої до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна.
Приєдналися до акції «Рекорд Доброти» для збору коштів, які будуть направлені
на лікування онкохворих людей та дітей з інвалідністю.

9. Постійно організовуємо встановлення благодійних скриньок в мережі групи
Корпорації «ОКЕАН» для збору коштів для важкохворих дітей
10. Організували загальноміське свято «Масляна», яке проводилося в Гідропарку.
11. Прийняли участь в організації Дня Народження факультету інформаційнокомп’ютерних технологій ЖДТУ, подарували сертифікати, аби переможці змогли
відпочити та відсвяткувати день народження факультету в кафе «Люцина».
12. Організували весняний та осінній ярмарок сільськогосподарської продукції в
районі Корбутівка.
13. Організували весняну толоку в районі Корбутівка (відремонтовано лавочки біля
під’їздів, наведено лад та пофарбовано дитячі майданчики, висаджено
декоративні та фруктові дерева та придбано занедбані території).
14. Відвідали і привітали до Великодня смачними пасками та продуктами до
святкового столу більше ста людей поважного віку.
15. Подарували для дошкільного навчального закладу №6 на Корбутівці
бензокосилку.
16. Приймали участь у міжнародному фестивалі «Чілдрен Кінофест» для 30 діток з
особливими потребами.
17. Організували для маленьких мешканців районів Корбутівка і Мальованка
незабутнє Свято дитинства.
18. Разом з родиною та Чуднівською районною партійною організацією ВО
"БАТЬКІВЩИНА" вітали чуднівчан з 600-річчям їхнього міста. Привезли в
подарунок цілу машину морозива, солодку вату та безліч надувних кульок для
дітей та дорослих.
19. Подарували для ДНЗ «Сонечко» села Дениші професійну пральну машину на 15
кг.
20. До Дня першого дзвоника подарували цифровий кольоровий принтер для потреб
Житомирського професійного ліцею сфери послуг.
21. Кожного року маю честь відвідувати Свято першого дзвоника у школах
Корбутівки.
22. З нагоди відзначення 1132 річниці міста Житомира, у Богунському районі міста
нагородили грошовою премією переможців конкурсів «Мій квітучий район», а
саме кращих господарів районів Корбутівки і Мальованки.
23. Отримали подяку від керівника вокального ансамблю "Акорд" Любов Голуб за
спонсорську підтримку концертних заходів.

24. Нанесено нову дорожню розмітку на Корбутівці відповідно до Правил
дорожнього руху.
25. Проведено асфальтування дорожнього покриття по вул. Старочуднівська 12/77.
26. Ініціювали подання трьох проектних пропозицій щодо Бюджету участі –
будівництво соціального ринку на Корбутівці, сквер відпочинку на Мальованці,
та новий дитячо-спортивний майданчик по вулиці Чуднівській, 106 біля редакції
газети «ЭХО».
27. Встановлено нові опори та проведено освітлення на прибудинковій території
ОСББ «Чуднівська 110».
28. Виконано роботи по відновленню зовнішнього освітлення біля багатоквартирного
будинку по проїзду Богуна, 5 шляхом заміни ламп розжарювання в кількості 6
штук.
29. Проведено КВЖРЕП №1 кронування дерев на окрузі.
30. Вирішено питання з вивезення побутових відходів в районі Мальованки навпроти
житлового будинку на вул. Івана Богуна; виконавчим комітетом Житомирської
міської ради зобов’язано КАТП 0628 провести роботу з укладання договорів з
мешканцями приватного сектору, встановити необхідну кількість контейнерів для
збору побутових відходів для уникнення перенакопичень, а також налагодити
якісне вивезення твердих побутових відходів.
31. Ініціювала у 2016 році провести асфальтування дорожнього покриття вулиць
Західна, Симона Петлюри, Родини Гамченків, Огурцова, Чуднівська-Чуднівська
108в, провулку 5-й Західний, та виділення коштів з бюджету на проведення даних
робіт.
32. Ініціювала проведення асфальтування всіх вулиць і провулків мого округу на
2017 рік
33. Проведено за багато років асфальтування провулку 2-го Гранітного.
34. Прокладено в канаві залізобетонні короби біля озера за адресою провулок 2-й
Гранітний.
35. Вивчали питання каналізування провулків та вулиць районів Корбутівка та
Мальованка, будуть внесені пропозиції на 2017 рік щодо виділення коштів на дані
роботи.
36. Ініціювала питання обстеження дерев в районі Корбутівка біля кафе «Фавор», а
саме біля дитячого майданчика, над яким звисає аварійне гілля, згодо провели
кронування дерев.
37. Демонтовано незаконні рекламні конструкцій біля Свято-Юр’ївської церкви.
38. Вирішено питання стосовно ліквідації сміттєзвалища господарсько-побутових
відходів за адресою вул. Закам’янська, 33, Набережна Мальованська, 102.
39. Ініціювала питання вивезення побутового сміття силами ТОВ «Зелено місто» від
ФОП Динамо в районі Корбутівка.
40. Ініціювала
питання
встановлення
обмежувача
швидкості
«лежачого
поліцейського» або світлофору в районі спорткомплексу «Динамо».
41. Ініціювала будівництво нового корпусу школи №12 ім. С. Ковальчука, де будуть
забезпечені сучасні умови для навчання і виховання дітей.
42. Ініціювала перед міським головою та депутатським корпусом повернення старої
назви вулиці Огурцова. 30.11.2016 на сесії міської ради депутати проголосували
за перейменування вулиці Довжицької на Огурцова. Назва вулиці Огурцова не
підпадає під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки».

Більш
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З повагою
Депутат міської ради ВО «Батьківщина»

Людмила Кропивницька

