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Був обраний депутатом міської ради на чергових місцевих виборах 25 
жовтня 2015 року по виборчому округу №11. Прийняв присягу депутата міської 
ради 27 листопада 2015 року, голова комісії з питань промисловості, 
підприємництва та торгівлі.

Як депутат міської ради, особистий прийом проводжу кожного другого та 
останнього вівторка місяця в школі № 33, що розташована за адресою: 
вул. Троїцька, 1. За рік депутатства було проведено 24 прийоми громадян. Окрім 
офіційних прийомів проводились зустрічі з виборцями біля їх будинків та 
приймались звернення телефоном.

Основними питаннями звернень громадян були проблеми в сфері житлово- 
комунального господарства (ремонт покрівель, вимощень, ліфтів, мереж 
водопостачання та водовідведення, під’їздів, вікон), видалення, омолодження 
дерев, встановлення лавочок, дитячих майданчиків, ремонт доріг, вуличного 
освітлення, матеріальна допомога та інше.

Загалом отримано у письмовому вигляді більше 230 звернень. Для 
вирішення проблем виборців на 100 % звернень мешканців оформлені 
депутатські звернення до відповідних за компетенцією органів місцевого 
самоврядування та підприємств різної форми власності.

За інформацією департаментів благоустрою та інфраструктури та житлово- 
комунального господарства на ці звернення вирішено такі питання:

- відновлено освітлення по вулицях;
- проведено обрізку та омолодження дерев у дворах, у тому числі над

теплотрасами та дитячими майданчиками;
- прочищено зливова каналізація;
- проведено ремонт доріг, тротуарів;
- проведено поточний ремонт під’їздів з заміною вікон на металопластикові;
- проведено поточний та капітальний ремонт покрівель;
- проведено ремонт фасадів, систем водопостачання та водовідведення;
- проведено ремонт ліфтів.



Проводиться демонтаж незаконно встановлених гаражів та кіосків.
За результатами звернення до департаменту гуманітарної політики 
встановлено 3 дитячих майданчика.

За цей рік на виконання побажань та доручень виборців за рахунок 
депутатського фонду було виконано наступні роботи:

- матеріальна допомога надана 127 мешканцям, значна частина з яких 
виділялась на лікування та оздоровлення громадян;

- надана допомога учасникам АТО і ООС
- ремонт внутрішніх приміщень, системи опалення, освітлення у навчальних 

закладах середніх загальноосвітніх школах, розташованих в межах виборчого 
округу;

- придбання необхідних матеріалів КПНЗ «Міська флотилія юних моряків і 
річковиків» ;

- придбання оргтехніки для КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня № 9»
- ремонт покрівлі у 4 будинках;
- ремонт під’їздів у тому числі з заміною вікон на металопластикові у 10 

будинках;
- у тому числі проведення ремонтів за зверненнями ОСББ.
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