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Звіт депутата Дніпровської міської ради 

Барановського Сергія Михайловича за 2018 рік

Відповідно до cm. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Був обраний від політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ -  УКРОП» на ЗО виборчому окрузі, член постійної депутатської 
комісії міської ради з питань житлово-комунального та дорожнього 
господарства. Набув повноважень з 17.05.2017 року. З часу набуття 
повноважень брав активну участь у засіданнях своєї депутатської комісії та 
на сесіях.

За звітний період був присутній на 11 сесіях ДМР з 11 проведених.
Був присутній на 19 з 19 проведених засіданнях своєї депутатської комісії.

Робота на виборчому окрузі: прийоми громадян
Відповідно до ст 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
За 2018 рік мною особисто та моїми помічниками було проведено 19 
прийомів, на котрих голови ОСББ та ініціативні мешканці району зверталися 
за підтримкою у вирішенні питань поточних ремонтів житлового фонду та за 
наданням адресної матеріальної допомоги. Взагалі було розглянуто більше 
190 звернень, матеріальну допомогу отримали 168 заявників на загальну суму 
300 000,00 грн.



Проведення прийомів:
1. Лівобережний-3, вул. Березинська, 29, КЗО СЗШ № 138, кожен другий 

четвер місяця з 16:00 -  18:00

2. Проспект Слобожанський 8, приміщення Індустріальної районної ради, 
кабінет №1. Кожен третій четвер місяця з 17:00 -  19:00

Графік прийому оновлений на 2019 рік буде опублікований на моїй сторінці у  
ГасеЬоок за за теперішніми місцями прийому.

Перелік документів:
1. Звернення, написане власноруч
2. Копії: паспорт, ІПН, посвідчення: пенсійне, інвалідність, ветеран праці, 

АТО та інші.
3. Оригінали: справка про склад родини, справка про доходи заявника та 

усіх зареєстрованих.
4. Оригінали або копії з мокрими печатками: медичні виписки та 

епікризи, справки від лікарів, тощо.
Виплати можна отримати на поштовому відділенні або перерахунком на 
картку «Приват Банку». Поцікавитися станом реєстрації документів та 
наявністю коштів можна за адресою: вул. Шевченко, 11, по телефону: 
056-745-56-60.

Робота на виборчому окрузі: поточні ремонти
Також, відповідно до програми виконання доручень виборців Депутатами 
Дніпровської міської ради VII скликання, згідно клопотань мешканців 
округу, було виконано ряд робіт по наступним об’єктам:
• КЗО СШ №25 - придбання комп’ютера, багатофункціонального пристрою 

та телевізора;
•  вул. Березинська, буд. 39 - поточний ремонт сходових клітин;
• проспект Миру, буд. 18 - поточний ремонт сходових клітин;
• провулок Фестивальний, буд. 6 - поточний ремонт сходових клітин;
•  ОСББ “Фестивальний 20” - поточний ремонт із заміни вікон на 

металопластикові у під’їздах;
•  ОК “ЖБК № 392” вул. Генерала Захарченка,буд. 14 - поточний ремонт 

міжпанельних швів;
•  ОСББ “Генерала Захарченка 2” - поточний ремонт міжпанельних швів;
•  вул. Березинська, буд. 35 - поточний ремонт під’їзду із заміною вікон на 

металопластикові;
• ОСББ “Вільний 5” - поточний ремонт під’їзду;



• ОСББ “Фестивальний 2” - поточний ремонт під’їзду із заміною вікон на 
металопластикові;

•  ОСББ “Фестивальний 2” - поточний ремонт міжпанельних швів;
•  провулок Вільний, буд. 4: поточний ремонт системи холодного 

водопостачання;
•  провулок Вільний, буд. 4: поточний ремонт покрівлі;
•  ОСББ “Березинська 45” - поточний ремонт вимощення;
•  ОСББ “Домовік - 1” - поточний ремонт сходової клітини;
•  ОСББ “Щербини - 9” - часткове фінансування поточного ремонту цоколю 

та вимощення;
•  ОСББ “Ліра” - поточний ремонт вступної електрощитової.

Робота на виборчому окрузі: встановлення дитячих ігрових комплексів 
та тренажерів
•  ОСББ “Щербини - 9” - двір - встановлення комплексу з тренажерів
• вул. Березинська, буд. 35 - двір - встановлення комплексу з тренажерів
• ОСББ “Генерала Захарченка 2” - двір - встановлення дитячого ігрового 

комплексу.

У 2019 році планую проведення поточних ремонтів на окрузі, проведення 
зустрічей у будинках та надання консультаційної допомоги у підготовці 
документів для створення ОСББ, надання матеріальної допомоги людям, які 
опинилися у скрутному становищі та потребують уваги.
Також завдяки ініціативі міського голови, Філатова Б.А., плануємо навести 
лад у підвалах будинків, а саме: проведення поточного ремонту холодного 
водопостачання, системи каналізації, то що.
Звісно ж, продовжимо добру традицію по встановленню дитячих ігрових та 
спортивних майданчиків.

Шановні громадяни! Чекаємо на ваші заявки на 2019 рік: завдяки вашій 
активності та небайдужій позиції, ви допоможете міській владі дізнатися про 
проблеми нашого округу та разом навести лад і покращити якість життя.

З повагою,
Депутат міської ради С.М. Барановський


