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Протягом всього звітного періоду на території виборчого округу № 53 

здійснювався щотижневий прийом виборців у громадській приймальні. 

З метою підтримки зв'язку з виборцями, широкого залучення громадськості 

виборчого округу до вироблення першочергових та перспективних напрямів 

депутатської діяльності, забезпечення прозорості при вирішенні розподілу коштів 

міського бюджету, на пропозицію депутата Полякова М.В. було створено 

громадську раду. До складу ради пропорційно увійшли представники територій 

всіх виборчих дільниць, які входять до виборчого округу № 53. 

Робота з виборцями здійснювалась за 3 основними напрямками, а саме: 

- виконання доручень виборців; 

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян; 

- надання юридичної допомоги виборцям. 

І. Виконання доручень виборців 

Виділення коштів, передбачених у місцевому бюджеті на виконання 

доручень виборців депутатам міської ради VI скликання, депутат 

Поляков М.В. проводив згідно з «Положенням про виділення коштів міського 

бюджету...» 

Розподіл коштів на виконання цих завдань здійснювався Громадською радою 

виборців на пропозицію депутата Полякова М.В. За результатами сумісної роботи 

депутата и ради виконані роботи, перелік яких відображено у табл. 1. 

Крім цього за ініціативою депутата Полякова М.В. щорічно проводились 

культурно-масові заходи: 

1) новорічна святкова вистава у Палаці студентів для дітей, які проживають 

та території виборчого округу ( 450- 500 осіб щороку); 

2) святкові вистави, присвячені Міжнародному дню захисту дітей; 

3) вручення святкових продуктових наборів на Великдень громадським 

активістам, ветеранам, самотнім пенсіонерам, інвалідам; 

4) Під час святкування Дня перемоги проводився урочистий прийом 

ветеранів війни, учасників бойових дій, та працівників тилу ( щороку 100 

- 150 осіб) 



Депутат, його помічники брали участь у всіх урочистих заходах, що 

проводилися в області, місті, районі. 

Протягом звітного періоду виконані й інші види робіт, а саме: 

- у дворах будинків № 3 та 7 по вул. Паторжинського встановлено 

баскетбольні щити, відремонтовані столи та лавочки; 

- відремонтовано освітлення по вул. Казакова; 

- відновлено спортивну площадку по просп. Гагаріна, 38а; 

- проведено частковий ремонт тротуару по просп. Гагарінавід вул.. І.Сірка 

до пров. Університетського; 

- придбано постільну білини для Жовтневого територіального центру 

соціального обслуговування населення; 

- виділялися кошти на придбання ліків для військовослужбовців, що були 

поранені в зоні АТО. 

Табл. 1 Розподіл коштів на виконання наказів виборців 

№ 
з/п 

Адреса будинку, 
назва установи 

Роботи, що 
виконані 

Сума коштів Прим. № 
з/п 

Адреса будинку, 
назва установи 

Роботи, що 
виконані 

2011 2012 2013 2014 Всього 
1 вул. Погребняка, 18 1) ремонт під'їзду 19979 19979 
2 вул .Погребняка,186 1) ремонт під'їзду 19995 19995 
3 вул .Погребняка, 18в 1) поточний 

ремонт 
електромережі 

2) поточний 
ремонт 
освітлення 
3) виготовлення 
та установка 
м/пластикових 
вікон у під'їздах 
4) заміна 
електропроводки 
в будинку 

25000 17791 30000 20000 92791 

4 вул.Погребняка, 20 1)поточний 
ремонт м'якої 
покрівлі 
>) поточний 
ремонт 
електропроводки 
в під'їздах 
5) поточний 
ремонт системи 
каналізації 
V) ремонт 

40000 24980 25606 20000 110586 



відмостки дому 
5 вул. Телевізійна, 4 1 виготовлення 

та установка 
м/пластикових 
вікон у під'їздах 
2)заміна 
електропроводки 

7922 8049 15971 

6 вул. Гусенка, 4/6 1) поточний 
ремонт 
електропроводки 
2) поточний 
ремонт 
водовідводів та 
зливів 
3) виготовлення 
та установка 
м/пластикових 
вікон у під'їздах 

15320 24997 20000 60317 

7 вул. Гоголя, 16 1) поточний 
ремонт 
електропроводки 

2) поточний 
ремонт 
каналізації та 
запірної 
арматури 

3) заміна вікон 
та ремонт 
під'їзду 

4) заміна дверей 
у під'їздах 

12000 19909 19000 20000 70909 

8 вул.Писаржевського, 
3 

1)поточний 
ремонт системи 
теплопостачання 
та подачі води 
2) гідроізоляція 
фундаменту та 
ремонт 
відмостки 

25000 25000 30000 80000 

9 вул.Паторжинського, 
11/19 

1)ремонт м'якої 
покрівлі 

35276 35276 

10 вул. Казакова, 4 1) ремонт 
системи 
водопостачання 

15000 15000 

11. 
=5. 

вул. Армійська, 
вул. Мироненко, 
вул. Ботанічна 

1) поточний 
ремонт 
дорожнього 
покриття 

24999 19963 
(не 
викор.) 

44962 
24999 

12 вул.Чернишевського, 
16 

1)ремонт 
водопровідної 
системи 

6000 
(не 
викор.) 

6000 
(не 
викор.) 



13 КЗО «Спеціалізована 
школа №71» 

1) придбання 
меблів для учнів 
2) ремонт 
фасаду 
3) заміна вікон 

11000 9992 25561 
(не 
викор.) 

46559 

14 Дитячий садок №134 1) придбання 
протирочної 
машини та 
газової пліти 
2) придбання 
кухонних меблів 
та електричної 
пліти 

8579 16000 
7496 
(не 
викор.) 

24579 

15 Дитячий садок №8 1) придбання 
овочерізки 

14970 
(не 
викор.) 

14970 

16 Дніпропетровська 
міська рада 

1) придбання 
форми 
співробітників 
муніципальної 
гвардії 

5100 5100 

16 Жовтнева районна 
рада 

1)придбання 
автомобіля для 
аварійної 
служби 

50000 50000 

17 кпнз дюц 
«Штурм» 

1) придбання 
огорожі, воріт 
2)поточний 
ремонт огорожі 

24854 

59811 

84666 

18 Жовтневий 
територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
населення 

1)придбання 
постільної 
білизни 

5200 5200 

Всього 191999 205466 185758 
(у т.ч. 
25963 
не 
викор.) 

227326 
(у т.ч. 
48027 
не 
викор.) 

810549 
(у т.ч. 
73990 
не 
викор.) 



II Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян; 

За період з 1 січня 2011 року по 30 квітня 2015 року депутатом 

Дніпропетровської міської ради Поляковим М. В. була надана адресна 

матеріальна допомога 463 особам на загальну суму 197800 грн. 

Серед 463 громадян, які отримали допомогу: 

• 149 особи (32,2 % від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу)-

це заявники, які звернулися до депутата через громадську приймальню; 

• 235 осіб (50,7 % від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу)-

це заявники, які перебувають на обліку в Територіальному центрі по 

обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян та інвалідів 

Жовтневого району м. Дніпропетровська; 

• 79 осіб (17,1 % від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу) — 

це студенти ДНУ їм. О.Гончара і студенти ПДАБА 

Загальний об'єм використаних коштів за період з 1 січня 2011 року по 30 

квітня 2015 року (197800грн.), виділених із бюджету м. Дніпропетровська 

депутату на надання адресної матеріальної допомоги малозахищеним 

верствам населення . розподілився між категоріями заявників так: 

• 88100грн. (44,5 %- від загального об'єму використаних коштів ) - було 

витрачено на надання адресної матеріальної допомоги особам, які 

звернулися до депутата через громадську приймальню; 

• 60100грн. (30,3%-від загального об'єму використаних коштів)-було 

витрачено на надання адресної матеріальної допомоги особам, які 

перебувають на обслуговуванні Територіального центру по 

обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян та інвалідів 

Жовтневого району М.Дніпропетровська; 

• 49600 грн. (25,2%- від загального об'єму використаних коштів)- було 

витрачено на надання адресної матеріальної допомоги студентам ДНУ 

ім.О.Гончара і студентам ПДАБА. 

За період з 1 січня 2011 року по 30 квітня 2015 року громадяни адресну 

матеріальну допомогу отримали у зв'язку із такими обставинами: 

• 288 осіб (62 %- від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу ) -



отримала допомогу у зв'язку із необхідністю придбання ліків; 

• 167 осіб (36 %- від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу)-

отримали допомогу у зв'язку із малозабезпеченістю (абсолютною 

бідністю); 

• 4 особи (1,0 %- від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу) 4 

отримали допомогу у зв'язку із необхідністю медичного оперативного 

втручання; 

• 2 особи ( 0,4 % від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу) -

отримали допомогу у зв'язку із необхідністю придбання теплого одягу 

дитині; 
і 

• 1 особа ( 0,2 % від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу) -

отримали допомогу у зв'язку із необхідністю лікування хворої дитини на 

ДЦП; 
• 1 особа (0,2 % від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу) -

отримали допомогу у зв'язку із інвалідністю та смертю батьків; 

• 1 особа ( 0,2 % від загальної чисельності осіб, які отримали допомогу) -

отримали допомогу у зв'язку із необхідністю подолання наслідків 

пожежі. 

Табл. 2 Розподіл обсягу використаних коштів на надання адресної матеріальної 
допомоги окремим категоріям громадян 

№ з/п Категорія громадян 2011 р. 
(сума) 

2012 р. 
(сума) 

2013 р. 
(сума) 

2014 р. 
(сума) 

2015 р. 
(сума з 1 

січня по 30 
квітня) 

1 Звернулись через 
громадську 
приймальну 

13500 15200 14000 18200 27200 

2 Звернулись через 
соціального 
працівника 

9200 8600 7900 8400 26000 

3 Студенти 
(звернулися 
особисто) 

7300 6200 8100 18400 9600 

Разом 30000 30000 30000 45000 62800 

Табл. З Розподіл громадян, які отримали допомогу, відповідно до категорій 



№ з/п Категорія 
громадян 

2011 р. 
(кількість 
громадян) 

2012 р. 
(кількість 
громадян) 

2013 р. 
(кількість 
громадян) 

2014 р. 
(кількість 
громадян) 

2015 р. 
(кількість 

громадян з 
1 січня по 
30 квітня) 

1 Звернулись 
через 
громадську 
приймальну 

27 32 26 32 32 

2 Звернулись 
через 
соціального 
працівника 

46 43 39 42 65 

3 Студенти 
(звернулися 
особисто) 

19 14 15 232 8 

Разом 92 89 80 97 105 

Табл. 4 Розподіл громадян, які отримали допомогу, за причинами звернення 

№ з/п Причина звернення 2011 р. 
(кількість 
громадян) 

2012 р. 
(кількість 
громадян) 

2013 р. 
(кількість 
громадян) 

2014 р. 
(кількість 
громадян) 

2015 р. 
(кількість 

громадян з 
1 січня по 
30 квітня) 

1 Придбання ліків 42 51 62 53 80 
2 Малозабезпеченість 

(абсолютна 
бідність) 

45 36 19 44 32 

3 Медичне 
оперативне 
втручання 

2 2 

4 Придбання теплого 
одягу дитині 

1 1 

5 Лікування хворої 
дитини 

1 

6 Інвалідність та 
смерть батьків 

1 

7 Пожежа 1 
Разом 92 89 80 97 105 

III Надання юридичної допомоги виборцям 

За звітний період надано консультації 275 громадянам. Консультації 

були усні та письмові. Складені позовні заяви, які подавались до районних 

судів, апеляційні скарги до Апеляційного суду Дніпропетровської області, 



касаційні скарги до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та 

кримінальних справ, подано заяву до Європейського Суду з прав людини. 

Звернення громадян за галузями права: 

1. цивільне право-77; 

2. адміністративне право-48; 

3. право соціального забезпечення-43; 

4. житлове право-37; 

5. сімейне право-27; 

6. трудове право-1 8; 

7. земельне право-15; 

8. кримінальне право-8; 

9. цивільно-процесуальне право-1; 

10. міжнародне приватне право-1. 

Найбільша кількість громадян цікавилась питаннями цивільного 

права: надано консультації щодо спадкування та щодо сплати боргів за 

цивільно-правовими договорами; написані позовні заяви про визнання права 

власності у порядку спадкування; надано письмові консультації щодо 

майнових спорів про поділ квартир між власниками (виділ частки); 

написані позовні заяви про стягнення заборгованості за договорами позики; 

надано усні консультації щодо податкового законодавства та письмового 

дозволу робітника при проведенні психологічного тестування; надано 

письмові консультації щодо призначення субсидій. 

Громадянам, питання яких стосуються інших галузей права, 

допомогли скласти заяви до районних відділів міліції, до прокуратури, до 

органів виконавчої влади, а саме, написані заяви про притягнення до 

відповідальності платника аліментів за ухилення від сплати аліментів на 

неповнолітню дитину та заяву до Жовтневого райвідділу міліції щодо 

повідомлення про результати додаткової перевірки по відмовному матеріалу 

справи, а також для надання можливості ознайомлення з матеріалами цієї 

справи; написано заяву до Жовтневого районного суду М.Дніпропетровськ 

про перегляд заочного рішення суду щодо взяття банківського кредиту за 



загубленим паспортом; складено позовні заяви до Управлінь пенсійного фонду 

Ленінського, Жовтневого, Індустріального районів м. Дніпропетровська, про 

зобов'язання здійснити перерахунок та виплату підвищеної пенсії на 30% дітям 

війни, які подавались до районних судів м. Дніпропетровська. 

Написані позовні заяви до Жовтневого районного суду М.Дніпропетровськ 

про розірвання договору купівлі-продажу, відшкодування збитків, відшкодування 

моральної шкоди та позовні заяви до Бабушкінського районного суду 

М.Дніпропетровськ про відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

правопору шенням. 

Надано усні консультації: щодо виплати кредиту за договором з банком; 

щодо оплати за комунальнГпослуги в житлово-будівельному кооперативі; щодо 

спадкування за законом після смерті батька (квартира, гараж, земельна ділянка); 

щодо реєстрації за місцем проживання дружини у квартирі її чоловіка; щодо 

розподілу особових рахунків за комунальні послуги у квартирі, яка є у спільній 

сумісній власності батька і сина. 

Написано заяву до Маріупольського університету про повернення 

невиплаченої стипендії, з червня по грудень 2014 року, студентці-сироті, яка з 1 

січня 2015 року навчається в Дніпропетровському національному університеті 

імені Олеся Гончара. 

Депутат Дніпропетровської міської ради 
М.В.Поляков 


