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Я, Акуленко Юрій Володимирович -  обраний депутатом Дніпровської 
міської ради 25 жовтня 2015року по виборчому округу № 44, від політичної 
партії «Об’єднання Самопоміч», голова депутатської фракції «Об’єднання 
Самопоміч», секретар постійної комісії міської ради з питань житлово- 
комунального господарства.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
проводжу особистий прийом виборців на своєму виборчому окрузі у другу та 
четверту середу кожного місяця за адресою: вул. Д. Кедрина, 57 , в приміщенні 
КЗО СЗШ № 34, з 15-00 до 17-00.

За звітній період депутатської діяльності брав участь у роботі 7 сесій 
міської ради а також на 10 засіданнях постійної комісії міської ради з питань 
житлово -  комунального господарства.

Підготував 26 депутатських звернень щодо відновлення освітлення на 
вулицях, санітарної обрізки дерев та видалення сухих дерев, житлово- 
комунальних питань, та 1 депутатський запит.
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За звітний період було проведено 24 прийоми, який відвідали 366 
громадян, на яких основними питаннями були наступні:

проблеми житлово-комунального характеру 
проблеми освітлення вулиць
водопостачання окремих районів приватнього житлового сектору 
стан внутрішньо квартальних доріг 
аварійні дерева 
матеріальна допомога

Також було проведено 4 зустрічі во дворах будинків, на яких були 
розглянуті питання благоустрою прибудинкових територій та покращення умов 
проживання у будинках, за результатами яких були прийняті рішення з 
покращання умов життя мешканців та втілені за кількома адресами а саме:

-проведення ремонту мережі водопостачання по провулку Північний
-проведення поточного ремонту мережі водопостачання із заміни насосів 

надання води у будинок № 164-А по вул. Робоча
-виконано роботи по відновленню асфальтового покриття біля будинок № 164- 

А по вул. Робоча
- проведення поточного ремонту мережі водопостачання, та частковий ремонт 

під’їздів (3, 4) по заміні вікон на металопластикові у будинку № 1-Б по вул. 
Макарова

-проведено роботу з покращення благоустрою двору будинку № З-A по вул. 
Театральна, а саме встановлено спортивні тренажери.

Вважаю, що одним з важливіших питань виборців мого округу є питання 
збереження тепла, наданого постачальником до будинків, для комфортного 
існування у холодну пору року.

За моїм сприянням була розроблена програма поліпшення 
енергоефективності будинків, яка почала працювати у 2018 році а саме: у
будинках №№ 34,34,40 по вулиці Криворізька було розроблено проекти та 
проведено капітальні роботи по утепленню фасадів вищеозначених будинків.

На 2019 рік заплановано продовження робот по утепленню будинків, для 
покращення їх енергоефективності.

Відповідно до Програми виконання доручень виборців депутатами 
Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки, були проведені 
наступні заходи:

1) матеріальну допомогу у зв’язку з тяжким матеріальним становищем 
отримали 240 громадян на суму 299 800 грн

2) встановлення вхідних металевих дверей у під’їздах будинків за адресами: 
вул. Павла Чубинського, 13.

3) поточний ремонт систем опалювання та водопостачання у будинках за 
адресами:

вул. Робоча 164-А, вул. Макарова 1-Б, вул. Театральна З-А, вул. 
Криворізька 12 (п. 2), вул. Д. Кедрина 36, 66 (п. 2).



поточний ремонт сходових клітин із заміни вікон на металопластикові у 
під’їздах будинків за адресами:

вул. Дмитра Кедрина 59, вул. Макарова 1, 1-Б (п. 3,4), 4-А (п. 2), вул. 
Будівельників 20-А (п. 1),пров. Листяний 17, вул. Криворізька 24 (п. 1), пр. 
Богдана Хмельницького 38 (п. 3).

4) Поточний ремонт під’їздів у будинках за адресою: 
вул. Д. Кедрина 59, вул. Макарова 4- А (п. 2)

5) Ремонт дорожнього покриття біля будинку № 164-А по вул. Робоча.

Також були спрямовані кошти на покращання матеріально-технічної бази 
шкільних та дошкільних навчальних закладів, а саме:

1) КЗО СЗШ № 15 -  придбання парт, шафів
2) МКЗК ДДМШ № 6 придбання пульту

За звітний період до титульного списку поточного ремонту житлового 
фонду на 2018 рік за моїм сприянням було включено, та виконано наступні 
роботи:

Ремонт покрівель будинків за адресами: 
вул. Д. Кедрина №№ 50,59,60, Макарова №№1, 11, 21, 25, вул. Криворізька 

№№ 48, 50.
Ремонт під’їздів будинків за адресами:

вул. Дмитра Кедрина №№ 50, Криворізька №№8,48, пров. Листяний № 15, 
Холодноярська №№ 12, 17, 20, Макарова №№ 11, 17, 21, 25, Павла Чубинського 
№№ 5, 7, вул. Театральна № З-А.

Ремонт систем опалювання та водопостачання будинків за адресами: 
вул. Кленова № 1, вул. Криворізька №№ 8, 22-а, 22-6, 34, вул. Робоча № 97-А, 

вул. Макарова № 13, вул. Павла Чубинського № 8, пров. Листяний № 15, пров. 
Ялицевий №№ 3, 7.

Ремонт вимощення будинків за адресами: 
вул. Криворізька №№ 8, 24, 50, Холодноярська № 12, провулок Ялицевий № 16.

Ремонт електросистем у будинках :
Вул. Криворізька №№ 48, 50, пров. Ялицевий № 3.

Ремонт дорожнього покриття по вулиці Переможців, по вулиці Робоча 
біля будинків №№ 97,99, 99-А, 162, 164.

З повагою,
депутат Дніпровської міської ради


