
Звіт про роботу депутата 
Дніпропетровської міської ради 

Фінкової О. к і ш 11 сі рівнії, 
перед громадою по виборчому округу .\1>5 

Лмур-І Інжньотнінровеького район) 

Моя діяльність, ' як депутата Дніпропетровської міської ради по міськомх 
виборчому округу № 5 Амур-1 Іижньодніпровського району, направлена на захист інтересів 
членів громади нашого району, виконання їх доручень в рамках депутатських 
повноважень, динних Законом України «І Іро статус депутатів місцевих рад». 

Як депутат міської ради свою діяльність я зосередила на деяких напрямках рішення 
проблем громадян, які звернулися до мене. 

З самого початку діяльності було зареєстровано більш 1845 звернень громадян 
мешкаючи на території міського виборчого округу №5 Амур-І Іижньодніпровського 
району. 

На підставі звернень членів громади складено 218 депутатських запитів, надано 384 
юридичних консультації та надано 298 громадянам матеріальної допомоги і 
депутатського фонду. 

Кошти які виділені з депутатського фонд) б\ли направлені на б іаго\сгрііі 
територі ї , а саме: 

Реконструкція стадіон) в районі Набережної Заводської. 53 (КІІ «Молодіжне 
творче об'єднання») - 120 000грн., 2012р.; 
Надання послуг з озеленення по вул. Трамвайна - 4 2 000грн., 2013р. 
Здійснюється посильна допомога закладам, які знаходяться на території міського 

виборчого округу №5 Амур-Нижпьодніпровського району, а саме: 

2011 

2012 

2013 

Придбання комп'ютеру для МКЗК «Централізована 
система бібліотек для дітей» 
Придбання ноутбука, інтерактивної дошки та 
комплектуючих для КЗО «Спеціалізована школа 
№55 інформаційно-технологічного профілю» Д М Р 
Придбання та встановлення металопластикових 
вікон для КЗО «Середня загальноосвітня школа 
№26» Д М Р 

4 998.00грн. 

Придбання парт для КЗО «Середня загальноосві тня 
школа №26» Д М Р 

1 [ридбання аналізатор) 
кислоїпо-основпої 
рівноваги крові зі 
стартовим ком плектом 
витратних матеріалів для 
відділення інтенсивної 
терапії 
1 Іридбання 
озонотерапевтичного 
комплексу «Бозон N+» 
для денного стаціонару 
хірургічного профілю 
І Іридбання кольіюскоїі\ 
МК-200 з цифровою 

| відеосистемою 
Придбання металопластикових конструкції! чля 
КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-еадок) 
№45» Д М Р 

24 782,51грн. 

26 200.00грн. 

000.00грн 

55 980,51грн. 

КЗ «Дніпропетровська 
МКЛ №9» ДОР» 

90 

40 840.00грн. 
200 540,00грн. 

65 700.00грн. 

() 585. 
52 327,00грн. 



Придбання проекторів та інтерактивних допюк для 
КЗО «Середня загальноосвітня школа №26» ДМР 

29 942.00грн. 

Придбання проекторів, інтерактивних допюк та 
ноутбука для КЗО «Спеціалізована школа №55 
інформаційно-технологічного профілю» ДМР 

15 800.00грн. 

2014 
Придбання металопластикових конструкцій для 
КЗО «Середня загальноосвітня школа №26» ДМР 

40 000,00грн. 
40 000,00грн. 

2015 

Придбання металопластикових конструкцій для 
КЗО «Середня загальноосві тня школа №26» ДМР 

60 000,00грн. 

260 426,00і рн. 2015 

КЗО «Середня 
загальноосвітня школа 
№42» Д М Р 

На обладнання 
навчальних кабінетів та 
актової зали 

60 000,00грн. 

260 426,00і рн. 2015 

КЗО «Середня 
загальноосвітня школа 
№42» Д М Р 

Придбання стенду 5 000,00грн. 

260 426,00і рн. 2015 
Придбання крісел у актову залу для КЗО 
«Спеціалізована школа №55 інформанійно-
технологічного профілю» ДМР 

98 255.00грн. 
260 426,00і рн. 2015 

Придбання лінолеуму для КЗО «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) №45» ДМР 

12 83 1,00грн. 

2015 

Придбання комплекту акустичної апаратури для 
Міський комунальний заклад культури 
«Централізована система бібліотек для дітей» 

24 340.00грн. 

Слід відзначити, що основним завданням у здійсненні депутатської діяльності 
вважаю забезпечення своєчасного, обгрунтованого реагування на звернення та скарги 
громадян, вивчення причин, які породжують скарги та внесення своїх пропозицій 
відповідним органам власності по їх запобіганню. 

К переліку питань, які вказувалися у депутатських зверненнях та запитах, належить 
питання: 

підтоплення району - проведена ревізія насоса по вул. Кочкіна. Проведена 
розчистка та усунені затори дренажно-паводкової системи по каналу Г.іінокеш в 
районі вулиць Ясельна. Кочкіна. Трамвайна, ( 'оперна. Луговська (в районі 
хлібзаводу №2), Каруни та Комінтерну. 
Ліквідації стихійних звалищ по: вул. Литовській. І амвайніи га Кочкіна 

пр. Воронцова, 75. 77 
пр. Правди. 1.21 
вул. Желваківського, 2. 4. 6. 6а. 66. 38 
вул. Котляревського, 2. 5. 7. 7а. 11. 11 в. 

Відновлення освітлення по вул. Обухівська. Карпова. Ростовська, Трамвайна. 
Каруни, Котляревського, 2, 5, 7, 7а, 11, 11а. гір. Правди, 1. 21. пр. Воронцова. 75. 
вул. Желваківського. 2. Встановлені світильники по вул. Водників та Віноградній. 
Благоустрій округу - проведені роботи по відсипанні вулиць асфальтним зрізом, 
ямковий ремонт, поточний ремонт доріг округу: вул. Ізумрудна, пр. Воронцова. 75. 
77. пр. Правди. 1, 15, вул. Радистів, вул. Світла. Кочкіна. Бажова. 28. ЗО. 32. 36. 1. 
вул. Котляревського, 7. 7а. вул. Луговська. 
Особливу увагу звернено на роботу КЖТ11 №19 (Жилеервіс-9) обслуговуючого 

житлофонд округу. 
Підготовлені та затверджені на засіданнях постійних комісії) міської ради ініл.іьііі 

листи на фінансування міського виборчого округу №5 Амур-1 Іижньодпіпровеького 
району. 

Виконаю капітальних ремонтів на суму 1 1 9 7 8 8 , 0 3 г р н . : 
2011 Ремонт покрівлі ж/б гіо вул. Варейкіса, [ 89 978,40грн. 



2, блок №10, блок №13 
Ремонт щитової ж/б по ир. Воронцова, 
77, блок № 5 

29 809,631 рн. 

Проведення поточних ремонтів на суму 5 3 5 3 5 1 , 9 8 г р н . : 

2011 
Ремонт крильця КЗ «Дніпропетровська 
МКЛ №9» ДОР» 19 219,00грн. 19 219,00грн. 

2012 

Ремонт під'їздів 1, 2 по вул. Карунн, 73 24 540,00грн. 

95 015,00грн. 2012 

Ремонт панельних швів ж/б по вул. 
Желваківського, 4 кв.36 га кв.54 

7 779,00грн. 

95 015,00грн. 2012 
Ремонт покрівлі ж/б по ир. Правди, 1 
под.1 

44 982,00грн. 
95 015,00грн. 2012 

Ремонт щитової по вул. Кажова, 36 17 714,00грн. 

95 015,00грн. 

2013 

Ремонт щитової по нр. Воронцова, 21 13 318,00грн. 

111 357,00грн. 2013 

Ремонт ліфта по вул. Каруни, 45 блок 3 2 680,00грн. 

111 357,00грн. 2013 

Ремонт покрівлі ЛОР корпусу КЗ 
«Дніпропетровська МКЛ №9» ДОР» 

48 118,00і рн. 

111 357,00грн. 2013 

Ремонт межпанельних швів по вул. 
Варенкіса, 2 

4 1 14,00грн. 

111 357,00грн. 2013 
Ремонт деформаційних швів по вул. 
Котляревського, 11 

8 149,00грн. 
111 357,00грн. 2013 

Ремонт межпанельних швів по нр. 
Воронцова, 77 

13 125,00грн. 
111 357,00грн. 2013 

Ремонт межпанельних швів по вул. 
Желваківського, 2 

5 303,00грн. 

111 357,00грн. 2013 

Ремонт каналізаційної системи га 
водопостачання пологового будинку КЗ 
«Дніпропетровська МКЛ №9» ДОР» 

16 550,00грн. 

111 357,00грн. 

2014 

Ремонт будівлі харчоблоку КЗ 
«Дніпропетровська МКЛ №9» ДОР» 

38 012,00г рн. 

2014 

Ремонт вентиляційного обладнання 
будинку харчоблоку КЗ 
«Дніпропетровська МКЛ №9» ДОР» 

495,00і рн. 

2014 

Ремонт вентиляційної системи 
дезкамери КЗ «Дніпропетровська МКЛ 
№9» ДОР» 

36 080,00грн. 

140 855,00грн. 2014 Електромонтажні роботи у 
гінекологічному корпусі КЗ 
«Дніпропетровська МКЛ №9» ДОР» 

23 413,00грн. 140 855,00грн. 2014 

Ремонт відводу каналізації ж/б по вул. 
Котляревського, 11 12 855,00грн. 

140 855,00грн. 2014 

Ремонт холодного водопостачання ж/б 
по вул. Котляревського, 2 

20 000,00грн. 

140 855,00грн. 2014 

Ремонт гарячого водопостачання ж/б по 
вул. Котляревського, 7 

10 000,00грн. 

2015 

Ремонт сан гехспстем по пул. 42 133,38грн. 
Котляревського, 7 

2015 
Ремонт по заміні віконних блоків 
пологового будинку КЗ 
«Дніпропетровська МКЛ №9» ДОР» 

79 993,00грн. 
168 905,98і рн. 2015 

Встановлення приладу обліку теплової 
енергії на будівлі по нр. Воронцова, 23 

46 779,60грн. 

168 905,98і рн. 



Придбання форми, атрибутів до форми, радіостанції, системних блоків га 
комплектуючих до них для КГІ «Муніципальна гвардія» на суму 4 820.67грн. у 2011р. 

Створення системи управління якістю в сфері надання медичних послуг для КЗ 
«Дніпропетровська М.КЛ 9» ДОР» у сумі 28 000грн, у 2014р. 

Передплата періодичних видань на І півріччя 2015р. для Дніпропетровського 
міського комунального закладу культури «Центральна система бібліотек для дорослих у 
сумі 1108,35грн. 

Як депутат г активним учасником процесів реформування галузі охорони здоров'я. 
Опікується питаннями екології в регіоні. 

Засновник унікальних українсько-америкапеьких соціальних проектів Ьостонської 
та Дніпропетровської єврейських громад для людей похилого віку, иоров ' я і і те і і іл 
жінок, медична допомога та реабілітація гюстраждалих \ юні А І О. 

2014р. на базі КЗ «Дніпропетровська М1\Л №>9» ДОР» створений перинаїадьпий 
центр, який надає допомогу жінкам регіон) серцево-судинними га ендокринними 
захворюваннями, цукровим діабетом; створений пост інтенсивної терапії для 
реанімаційної допомоги новонародженим га постнатального виходжування 
новонароджених. 

Створена постійно діюча школа по навчанню первинній домедичній допомозі при 
невідкладних станах, пораненнях, травмах, тощо. 

2014р. зініціювала підготовку та впровадження програми щодо утилізації 
медичних відходів у м. Дніпропетровську. 

2015р. - ініціює повернення у власність міської громади цілісних майнових 
комплексів лікувальних закладів II рівня надання медичної допомоги. 

Мас вплив на соціальні групи молоді, підлітків ЗОС1ІІ га навчальних окладі к 
міста, освітян, жіноче населення регіону. медичн) спільнот), організацію .<І |ре\ ч і к ш і м 
славу Приднепровья», громадську організацію по иіхисту прав іишісниі. мешк.:м і 
виборчого округу №5 (16650 осіб). 

Є активним учасником міжнародних всеукраїнських га регіональних іаходів з 
актуальних питань охорони здоров'я, є ініціатором та засновником багатьох напрямків га 
програм з охорони здоров'я мешканців м. Дніпропетровська та регіон). Організовує 
проекти з вирішення соціально-економічних та побутових умов виборців свого округу. 
Завдяки активній громадській позиції має позитивний імідж серед спільноти міста. 

О роботі в комісії 
Відповідно Рішення від 28.03.2012р. №32/22 Дніпропетровської міської ради «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2010р. №9/1 «Про обрання голів 
постійних комісій міської ради»», мене призначили головою Постійній комісії з пи тань 
охорони здоров'я та екології. 

Депутат міської ради 


