
До Вашої уваги звіт депутатів обласної та міської ради Володимира та
Людмили Кропивницьких за 2019 рік

Більш детальну інформацію Ви зможете знайти на сайті www.deputat.zt.ua

Звіт про використання бюджетних коштів депутата міської ради Людмили
Кропивницької за 2019 рік

№ п/п Кому та вид робіт Вартість робіт

1.
Придбання та встановлення дитячого
ігрового майданчика за адресою м.
Житомир,  проїзд Івана Богуна,4

38 885 грн.

2.

Поточний ремонт (заміна існуючих
дерев’яних вікон на енергозберігаючі в
місцях загального користування) в
житловому будинку за адресою: м.
Житомир, проїзд Івана Богуна, 10

45 995 грн.

3.
Придбання та встановлення дитячого
ігрового майданчика за адресою м.
Житомир,  Старочуднівська, 9

25 000 грн.

4.

Дошкільний навчальний заклад №6, м.
Житомир, � вул. Старочуднівська, 4
Придбання дитячих стільчиків для
музичної зали

11 120 грн.

5. Закупівля будівельних матеріалів для
ДНЗ №38 2 000 грн.

6. Матеріальна допомога 47 000 грн.

Звіт про використання бюджетних коштів депутата обласної ради Володимира
Кропивницького за 2019 рік

Навчально-виховний комплекс №11, м.
Житомир, вул. Західна, 110

Придбання та встановлення
металопластикових вікон у
середню групу №2

10
000
грн.

Навчально-виховний комплекс №11, м.
Житомир, вул. Західна, 110

Придбання та встановлення
металопластикових вікон

30
000
грн.

Житомирський дошкільний
навчальний заклад №15, м. Житомир,

вул. Старочуднівська, 4-а

Заміна водогінних труб в
технічному підпіллі
дошкільного навчального
закладу

26
000
грн.

http://www.deputat.zt.ua/


Житомирський дошкільний авчальний
заклад №15, м. Житомир, вул.
Старочуднівська, 4-а

Придбання дитячих шаф для
роздягання

10
000
грн.

Житомирський дошкільний
навчальний заклад №6, м. Житомир,
вул. Старочуднівська, 4

Придбання ламінату,
підложки під ламінат,
плінтусів та комплектуючих в
музичний зал

37
000
грн.

Загальноосвітня школа №1, м.
Житомира, вул. Троянівська, 26

Придбання стінки шафи на 5-
ть секцій

25
000
грн.

Загальноосвітня школа №32, м.
Житомира, вул. Чуднівська, 48 Придбання меблів

25
000
грн.

ОСББ «Чуднівська 108-Б», м.
Житомир, вул. Чуднівська, 108-Б

Придбання та встановлення
дитячого ігрового майданчику
за адресою місто Житомир,
вул. Чуднівська 108-Б.

30
000
грн.

Тетерівська загальноосвітня школа I-III
ступенів Житомирського району

Придбання дошки
«Профілактор Євмінова»

4 000
грн.

РОБОТА НА ОКРУЗІ:

13 лютого 2019  року відбулася виїзна нарада за участі директора КП
«Водоканал» Андрія Нікітіна, заступника міського голови Сергія Кондратюка,
директора КП «Експлуатація штучних споруд» Володимира Сидорчука та
представників виконавчих органів влади, жителів вулиці Західної. Під час
роботи комісії у складі представників комунальних підприємств
"Житомирводоканал", "Експлуатація штучних споруд" та виконкому було
заслухано мешканців приватного сектору щодо необхідності підвищення рівня їх
життєзабезпечення шляхом відведення грунтових вод з їх приватних земельних
ділянок та проїжджої частини. Обговорювали питання виготовлення ПКД
будівництва господарсько-фекальної каналізації у даному районі. Також за
сприяння депутатів Кропивницьких та неодноразових звернень мешканців
вулиці Західної виконано роботи з розчищення водовідвідних канав та
переливних труб для забезпечення прохідної здатності відведення води.
Депутатів також турбує питання перенавантаження на існуючі каналізаційні
мережі, що виникне внаслідок багатоповерхової забудови в районі Корбутівка.





Організували  весняний ярмарок на Корбутівці на соціальному ринку







Біля спорткомплексу "Динамо" та ЗОШ №32 по вулиці Чуднівській встановлено
попереджувальні манекени для підвищення безпеки дорожнього руху та безпеки
пішоходів.



Організували та провели весняну толоку на Корбутівці з активними студентами
Торгово-економічного коледжу,  Базового фармацевтичного коледжу,
Житомирської політехніки та Центру легкої промисловості та побутового
обслуговування населення



Виконано благоустрій та озеленення скверу за адресою Чуднівська, 106

Спільно з представниками управління транспорту і зв’язку міської ради були
визначені місця встановлення знаків «Зупинка транспорту» на Мальованці

01.06.2019  провели щорічне родинне свято до Дня захисту дітей у Житомирі:
аніматори,  безкоштовні солодка вата та морозиво,  ярмарка квітів,  дитячі
майстер-класи,  безкоштовні атракціони та яскраві виступи навчальних закладів



міста  -  все це дало неймовірну атмосферу справжнього свята для дітей та
дорослих!





5-й рік поспіль організовують  святкування Дня Корбутівки та Мальованки,
започатковане подружжям Кропивницьких



Велика подяка учасникам свята:
Амбулаторії № 2 та № 11 за проведення безкоштовних аналізів крові, вимірювання рівня
цукру та артеріального тиску

Управлінню ДСНС України у Житомирській області за можливість спробувати себе усім
бажаючим у ролі пожежника

Федерації шахматистів в Житомирській області, що дали нагоду шахматистам
позмагатися в улюбленій грі та отримати цінні подарунки за перемогу



Торгівельно-економічному коледжу за проведення майстер-класів

Клубу історичного танцю «Контрданс»

Театру танцю "Енергія"

Карате клубу "Додзе"
Художньо-аматорському колективу «Козацька Берегиня»

ДНЗ № 6, № 15
НВК № 11
ЗОШ № 32, № 1, 17
Time Workout
Квінтету " Тетерів "
Танцювальному клубу «Ретро»  Аматорському вокальному гурту «Мальви»
Дім Сонця

 Zhytomyr Aikido Federation "SAMURAI»
ДНЗ «Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення м.
Житомира»

Гурту «Rockwave»
Житомирському базовому фармацевтиному коледжу
Державному університету «Житомирська політехніка»
Сергію Соловйову

Також, дякуємо партнерам ярмарки:
ТЦ «Ринг»
"MyMottо"
Інтергал-Буд
ТОВ БК "МІЛЕНІУМ"
"Локо Моко"
АТ Житомирський маслозавод - компанія «Рудь»
"Gladky company"
"Mondelez"
"Мірошка"
Магазин «Товари для дітей та немовлят»
"Чумак"

У 2018 році в рамках бюджету участі небайдужими мешканцями міста
Житомира було подано на розгляд до міської ради 104 проекти.

Для поліпшення життя мікрорайонів Корбутівка та Мальованка  було подано 5
проектів та 1 загальноміський:

1. "Перший в Житомирській області "Зелений лабіринт"

2. "Музей каменю Житомирщини"

3. "Територія здоров'я на Мальованці"

4. "Дитяча мрія"



5. "Спорт на Корбутівці"

6. Сквер на Мальованці

Два проекти-переможці, за які проголосувало понад 1700 громадян:

"ДИТЯЧА МРІЯ"

Автор проекту: Микола Кропивницький

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=6331

"ТЕРИТОРІЯ ЗДОРОВ'Я НА МАЛЬОВАНЦІ"

Автор проекту: Михайло Сорокопуд

http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=6330

Зі свого боку депутати Володимир та Людмила Кропивницькі,  які обрані
громадою Корбутівки та Мальованки забезпечили контроль за якісною
реалізацією двох проектів.

За сприяння депутата обласної ради Володимира Кропивницького у 2017 та 2018
роках у Мальованському сквері вже встановлено два ігрові комплекси.

http://zt-rada.gov.ua/?3398%5B0%5D=6331
http://zt-rada.gov.ua/?3398%5B0%5D=6330






Встановлено дитячі ігрові комплекси за адресами:

Чуднівська, 108-А



Чуднівська, 108-Б

Чуднівська, 106



Чуднівська, 96

Старочуднівська, 9



· Зв’язківців, 7

Замінені старі дерев’яні вікна на сходових клітинах на енергозберігаючі по Івана
Богуна, 10



Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття заїзду Чуднівська –
Чуднівська, 108-Б
До

Після



Проведено поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття   вулиці
Старочуднівської

Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових
територій Чуднівська,  92,94,96,98,100,  проїзду між будинками Чуднівська  96  та
98

Проведено профілювання вулиці Західної бувшим у використанні асфальтом

Проведено ремонт дорожнього покриття демонтованим асфальтом заїзд до ДНЗ
№52 на Мар’янівці та до ДНЗ №52 по  вул. Вільський Шлях



КП «УАШ» проведено профілювання проїжджої частини від вулиці
Радивилівської до вул. Закам’янської

Проведено ремонт козирків під’їздів у будинках Чуднівська 96, 98, 100

Проведено ремонт зупинки громадського транспорту в с. Тетерівка  та поточний
ремонт зупинки громадського транспорту «Агромаш»

До депутата обласної ради Володимира Кропивницького надійшло колективне
звернення мешканців провулку Якубця з приводу аварійної ділянки по вулиці
Чуднівській, а саме пішохідний перехід від провулку Якубця до фармколеджу.
Автомобілі пересуваються по вулиці Чуднівській на великій швидкості і не
звертають уваги на знак пішохідного переходу, що порушує правила дорожнього
руху. На даному пішохідному переході часто відбуваються дорожньо-
транспортні пригоди, навіть були випадки смерті перехожих.

Щодо будівництва світлофорного об'єкту або облаштування пристроїв
примусового зниження швидкості на перехресті вулиці Чуднівська – пров.
Якубця, розглянуто 09 жовтня 2019 року на засіданні міської комісії з безпеки
дорожнього руху разом із заявниками.

Комісією прийнято рішення доручити управлінню капітального будівництва
міської ради врахувати будівництво острівців безпеки згідно ДСТУ та ДБН при
замовленні проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту
асфальтобетонного покриття по вул. Чуднівській на 2020 рік.

Щодо встановлення світлофорного об'єкту біля спорткомплексу "Динамо" по
вулиці Чуднівській на Корбутівці на даний час виготовлено проектно-
кошторисну документацію. Питання фінансування можливе у разі виділення
коштів рішенням сесії Житомирської міської ради та капітального ремонту
асфальтобетонного покриття вулиці Чуднівської у 2020 році.

ü Виконано  кронування дерев у Мальованському сквері, по вул. Чуднівській
та проїзду Івана Богуна

ü Виконано санітарну чистку самосійних дерев та кущів по вул. Чуднівська,
106 та встановлено новий каналізаційний люк

ü Замінено ліхтарі на світлодіодні  на прибудинкових територіях
багатоповерхових будинках та в приватному секторі Корбутівки та
Мальованки

ü Виконано санітарну чистку самосійних кущів та дерев між Житомирським
торгово-економічним коледжем та ДЗ «Житомирська політехніка»



ü Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво мережі
водовідведення на вулиці Західній

ü Відсипано щебенем два дитячих майданчики по вул. Чуднівська, 106 та у
Мальованському сквері

ü Виділено кошти з міського бюджету кошти на капітальний ремонт покрівлі
з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи I - III ступенів № 32
по вул. Чуднівська,48 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) – 90 000
грн.

ü Виділено кошти на ПКД будівництва нового спортивного залу та їдальні
ЗОШ №32 – 250 000 грн.

ü Виділено кошти на капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої
школи I-III ступенів №1 за адресою: м.Житомир вул. Троянівська,26 (в т.ч.
виготовлення ПКД) – 86 400,00 грн

До депутата обласної ради Володимира Кропивницького надійшла колективна
скарга щодо неякісного капітального ремонту даху будинку, який знаходиться
на Мальованці, ОСББ "Березівський-6".

Ремонт виконувала фірма ТОВ "Житомир Фасад Плюс".

27 червня 2019 року відбулася перша депутатська комісія ЖКГ, яка в свою чергу
рекомендувала створити комісію для фіксування проблем у будинку.

До засідання комісії долучилися і голова ОСББ "Грушевського 71", де теж
Житомир Фасад Плюс виконали неякісний ремонт даху.

https://www.facebook.com/volodymyr.kropyvnytskyi/videos/1872278456206576/UzpfS
TEwMDAwMjczMzE4NTM3NzoxODc2MzAzNDQ5MTM3NDEw/?epa=SEARCH_BO
X

В несприятливі погодні умови дощові стоки попадають в оселі мешканців,
руйнуються стіни будиинку, що несе пряму загрозу здоров'ю і життю
мешканців.

https://www.facebook.com/volodymyr.kropyvnytskyi/videos/1867506233350465/?epa=
SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/volodymyr.kropyvnytskyi/videos/1872278456206576/UzpfS
https://www.facebook.com/volodymyr.kropyvnytskyi/videos/1867506233350465/?epa=


Як результат,  проведено виїзну комісію по ОСББ  «Березівський  -  6»  та ОСББ
«Грушевського  71»,  проведено огляд неякісного ремонту дахів фірмою ТОВ
«Житомир Фасад Плюс», в результаті виділено кошти у сумі   250 тис.  грн.  на
ремонт ливневої системи для ОСББ «Березівський-6».

В кінці  2019  року підрядна організація виконала роботи по ремонту ливневої
системи в ОСББ «Березівський-6».

 Ініціювали

· Забезпечення нормального транспортного сполучення з Корбутівкою, адже
навчаються студенти 4-х навчальних закладів, ВІДНОВЛЕНО 3-й маршрут
«Богунія-Корбутівка»

· Щодо вирішення питання сміттєвих майданчиків у мікрорайоні Корбутівка
та Мальованка, перенесення сміттєвого майданчика з провулку Річкового,
який завжди має антисанітарний стан та погіршує благоустрій мікрорайону



· Щодо відновлення благоустрою території після розкопок водоканалу  –
заїзд на Старочуднівську, заїзд до Чуднівської, 92-94, Старочуднівська, 9

· Встановлення лежачих поліцейських на прибудинкових територіях
Чуднівська, 96 та 98.

· Передачу земельних ділянок закріпленими за будинками Чуднівська,  108-
А,Б,В,  які перебувають у державній власності в комунальну власність
територіальної громади міста Житомира.

· Асфальтування вулиць і провулків Корбутівки та Мальованки
· Ремонт тротуарів по вулиці Героїв Пожежних
· Ремонт дорожнього покриття по вул. Чуднівській, 98
· Будівництво ливневої системи для відведення дощових стоків вздовж

вулиці Скульптора Олішкевича
· Встановлення камер відеоспостереження у Мальованському сквері



· КАТП – 0628 прописати в платіжних дорученнях повідомлення про дату і
час вивозу ТПВ з приватного сектору Корбутівки та Мальованки та
встановити необхідну кількість контейнерів

· Каналізування та асфальтування провулку Річкового
· Термосанація ДНЗ №15
· Забезпечення зупинок громадського транспорту сміттєвими баками та

постійне санітарне прибирання
· Реконструкція спортивного майданчика за адресою Чуднівська, 108-Б
· Про виділення 370 тис.грн. для влаштування підвищувальної насосної

станції в будинку по вул. Зв’язківців, 7.
· Будівництво лінії вуличного освітлення за адресами Чуднівська 92, 94, 96,

98, 100.
· Ремонт контейнерних сміттєвих майданчиків на прибудинкових територіях

За результатами численної переписки з міською владою виділено кошти у сумі
550,0 тис.грн. на будівництво нової КНС на Корбутівці.

Для розвитку інфраструктури Корбутівки,  за ініціативи депутата обласної ради
Володимира Кропивницького виділено  600  тис.грн.  з обласного бюджету на
реалізацію проєкту «Музей каменю Житомирщини» по вулиці Чуднівській.



Добрі справи

ü Подружжя Володимир та Людмила Кропивницькі завітали на чудове свято
до садочку №58  «Дивограй»  на Крошні,  присвячене новорічним та
різдвяним святам.  Вихователі садочку разом зі своїми вихованцями
підготували цікаву святкову програму,  яка не залишила байдужими усіх
присутніх.  Депутати подарували керівництву закладу  "коляду"  та
привітали діток та їх батьків з новорічними та різдвяними святами.

Ще за каденції депутатства Володимира Кропивницького в міській раді
обговорювалося питання відновлення роботи дитячого садочка у мікрорайоні
Крошня. Бо дійсно Крошня великий мікрорайон і діткам не вистачало місця для
навчання.  В останні роки у місті Житомирі спостерігається перенаповнення та
недостача дитячих садочків.

ü Спонсорська допомога для реалізації проекту  «Сквер благодійників».  На
офіційному відкриті запрошені родини отримали продуктові набори від
Володимира та Людмили Кропивницьких.

ü Благодійниця Людмила Кропивницька виступила спонсором музично-
театралізованої вистави  «Різдвяна Кантата  «Щасливі разом»  в
Житомирській філармонії імені Святослава Ріхтера.  Працівники кафе
«Люцина» приготували смачні обіди для 50 акторів.

ü Відгукнулися на заяву  93  річної жительки з с.  Зарічан Голіяд Ірини,  яка
опинилася в життєвих складних обставинах.  Передали продукти
харчування та памперси.



ü Фінансова допомога сім’ї Валерія Захарчука з Мальованки,  будинок яких
повністю згорів під час пожежі

ü Постійна благодійна допомога у розбудові Свято-Юріївської Козацької
церкви на Корбутівці

ü Благодійна допомога дітям  Сонячного Дому



ü Володимир Кропивницький отримав  Благословенну Грамоту за розбудову
Свято-Володимирського храму у місті Житомирі

ü Людмила Кропивницька отримала нагороду 1 місце у номінації
«Благодійник року» та «Благодійник Житомира»



ü Постійна фінансова допомога Житомирській обласній організації УТОГ

ü До Дня народження великого письменника Т. Шевченка завітали до його
постаменту для покладання квітів



ü 9  травня відвідали та привітали ветеранів Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій  – Кольцову Тетяну Григорівну (99років), Дроненко
Ніну Яківну  (91р),  Ілюхіну Юлію  (91років),  Козлова Володимира
Григоровича (92 років), Монзуль Варвару Григорівну (90 років), Умінську
Аделю Миколаївну  (90 років),  Горланову Маргариту Семенівну,  Сітченко
Юрія Васильовича  (91  років),  Погорєлову Пелагію Іванівну,  Безнощук
Олену Олексіївну,  Сидоренко Ганна Кирилівну,  які проживають у місті
Житомирі.
Низький уклін Вам і дякуємо за Вашу Перемогу!



ü Спільно з лабораторією Агроуніверситету провели дослідження ситуації із
водопостачання та водозабезпечення,  яке проводилося на території
Житомира,  Житомирського,  Любарського,  Романівського та Чуднівського
районів.  Проби для вивчення ситуації із водозабезпеченням,  окрім мереж
централізованого водопостачання,  відбиралися також із колодязів та
свердловин у сільських закладах дошкільної та середньої освіти.



https://deputat.zt.ua/news/426-te-scho-vyjavyly-kropyvnyckyi-ta-cymbalyuk-stalo-shokom.html

ü Дітки   отримали солодкі подарунки,  які знаходяться на лікуванні   у
відділенні онкогематології від подружжя Кропивницьких

https://deputat.zt.ua/news/426-te-scho-vyjavyly-kropyvnyckyi-ta-cymbalyuk-stalo-shokom.html


ü Привітали керівництво та педагогічні колективи з професійним святом
Днем вчителя навчальні заклади Корбутівки та Мальованки

ü Вихованці Мальованської школи №1 відвідали кіностудію та музей
Українське село за фінансової підтримки депутатів



ü За запрошенням громадського діяча, волонтера Лесі Морозової
завітали у ЗОШ №1 на Мальованці для відкриття освітнього проєкту

ü Традиційно  5-й рік поспіль подружжя Кропивницьких привітали
дитячі навчальні заклади №15  6  та загальноосвітні школи Корбутівки та
Мальованки №1,  32   та церковні громади Корбутівки,  Мальованки та на
Павловській горі з Днем Святого Миколая





Постійні зустрічі з мешканцями Корбутівки та Мальованки
Щомісячний прийом громадян
Відкритий телефонний зв'язок з мешканцями округу



Графік прийому громадян

Остання п’ятниця місяця з 14.00-17.00 за адресою майдан С.П. Корольова, 3/14

тел. 096 0000204

В маркеті «Люцина» по вулиці Чуднівській встановлено ящик для пропозицій,
відгуків щодо розвитку мікрорайонів Корбутівка та Мальованка. Кожен
бажаючий  може залишити свою пропозицію або скаргу.


