
Звіт щодо роботи депутата Дніпровської міської ради
ДЕМІДОВОЇ Н.М.

па виконання доручень виборців виборчого округу №48
за період 2018р.

За звітний період депутатскої діяльності на виборчому окрузі № 48 
мною, депутатом Дніпровської міської ради Демідовою Н.М., проведено 12 
прийомів, на яких прийнято 496 осіб, 15 зустрічів з мешканцями житлового 
масиву Краснопілля, у т.ч. 2 зустрічі сумісно з депутатом Верховної Ради 
України Курячим М.П., 2 -  з заступником міського голови, директором та 
заступником директора департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, 1
- загальні збори мешканців.

За підсумками цих зустрічів мною підготовлено 25 депутатських 
звернень щодо вирішення питань з благоустрою території та проблем 
розвитку житлово - комунального господарства даного мікрорайону на ім’я 
заступників міського голови, директорів департаментів та управлінь ДМР, 
начальника ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Кабаненко
О.М., начальника управління патрульної поліції в Дніпропетровській області 
Калюжного А.П., першому заступнику начальника Головного управління 
Держгеокадастру у Дніпропетровській області Нагорному Є.В., голови 
Чечелівської районної у м.Дніпро ради Кеди Н.В.

Із 6 пунктів моєї передвиборчої програми за 2018 рік виконано 5 та один
- частково (83,3%).

За наказами виборців житлового масиву Краснопілля виконані наступні 
роботи.

1. п.2 моєї передвиборчої програми:

Комунальним підприємством «Міськевітло» для поліпшення 
зовнішнього освітлення житлового масиву проведено:

• Модернізацію мереж освітлення на магістральних вулицях
Новошкільна, Дзеркальна. •

• Поточний ремонт 22 об’єктів вуличного освітлення, які раніш не
перебували на балансі КП «Міськевітло»:
•вул. Ратна
•вул. І Іовосічнева
•вул. Кульчева
•вул. ГІівденмашівська
•вул. Ракетобудівників
•вул. Г'алася
•вул.Уткіна
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Г*вул. Новопартизанська 
•вул. ГІолина 
•вул. Балка Мальовнича 
•вул. Відважних 
•вул. Банківська 
•вул. Загорянська 
•вул. Сорокового 
•пров. Дзеркальний 
•гіров. Зеленогірський 
•пров. Смирнова 
•пров. Будника 
•пров. Команова 
•пров. Адамчика 
•пров. Новопоточний 
•пров. Тепличний

2. п.1 моєї передвиборчої програми:

З метою ліквідації аварійного дорожнього покриття виконані роботи 
з поточного ремонту вул. Дзеркальна, Татарська.

3. п.З моєї передвиборчої програми

Встановлено 4-й дитячих ігрових та спортивних майданчиків за
адресами:

1. вул. Новопоточна, буд. 37 -  вул. Окружна (дитячий та спортивний
майданч ик);

2. вул. Новопоточна, 10 дитячий майданчик;
3. вул. Дзеркальна, буд.42- А, НВК№ 102 спортивний майданчик типа 

WORKOUT

4. п.5 моєї передвиборчої програми

Виконані роботи з прибирання території микрорайону:
• санітарне очищення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ за адресами: 

вул. Дзеркальна, Новошкільна, Фесенка, Всенародна, Татарська, Кипуча, 
Січнева, біля кладовищ;

• покіс карантинної рослинності по вул. Поточна, Новошкільна, сквер 
біля вул. Дзеркальної;

• послуги з дератизації по вул. Новопоточній, Новошкільній, Глибокій, 
Всенародній. Безлісній, Балці Мальовничій;

• послуги з делаврації по вул. Глибокій, Зональній, Окружній, 
Заповідній, Балакірева;

• встановлені контейнерні баки по вул. Дзеркальній, Новошкільній, 
Юності, Новопоточній, Банківській.
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5. п.6 моєї передвиборчої програми

Розпочата реконструкція будівлі Краснонільского будинку культури 
під комунальний заклад культури «Культурно - молодіжний центр 
«Краснопілля» (виконані роботи на суму 5 100 000,00грн.)

І Іроведено утеплення фасаду, цоколя, покрівлі, стяжка підлоги, 
установка дверей та вікон, вентиляції, гіпсокартонних перестінок, розводка 
труб під опалення, водопостачання та водовідведення, електрики, 
установлення радіаторів опалення.

6. Проведено капітальний ремонт системи водовідведення по вул. 
Новошкільна 76, 78, 80.

7. Розроблена проектно-кошторисна документація за об’єктом 
«Будівництво системи дощової каналізації по вул. Новошкільна 76, 78, 
80».

8. Частково розроблена проектно-кошторисна документація за 
об’єктом «Реконструкція системи водовідведення та каналізації по вул. 
Банківській»

9. Проведено поточний ремонт покрівлі:
• будинку №1-а по вул. Поточній (шиферна покрівля);
• будинку №1-6 по вул. Поточній (м’яка покрівля);
• будинку №4 по вул. Банківській (м’яка покрівля) за депутатські кошти 

на суму 1 18 190,00грн.;
• будинку №8 по вул. Банківській (м’яка покрівля) за депутатські кошти

на суму 1 18 2 19,00грн.;
• будинку №10 по вул. Банківській (м’яка покрівля) за депутатські кошти

на суму 83 400,00грн.;
• будинку №16-А по вул. Банківській (шиферна покрівля) за депутатські 

кошти на суму 199 920,00грн.;
• будинку №22 по вул. Банківській (шиферна покрівля) за депутатські

кошти на суму 100 800,00грн.

10. Проведено поточний ремонт ганків з заміною козирків, вхідних
та тамбурних дверей: •

• будинку №74 по вул. Новошкільній за депутатські кошти на суму 48
774, 00грн.;

• будинку №76 по вул. Новошкільній за депутатські кошти на суму 94 
376. 00грн.;

• будинку №78 по вул. Новошкільній за депутатські кошти на суму 67 
206,00 гри.;



• будинку №80 по вул. Новошкільній за депутатські кошти на суму 100 
357,00 гри.
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11. Проведено ремонт вимощений навколо:
• будинку №74 по вул. Новошкільній за депутатські кошти на суму 77 

887, 00грн.;
• будинку №76 по вул. Новошкільній за депутатські кошти на суму 105 

З 15, 00грн.;
• будинку №78 по вул. Новошкільній за депутатські кошти на суму 132 

210, 00грн.;
• будинку №80 по вул. Новошкільній за депутатські кошти на суму 99

588, 00грн.;
• будинку №4 по вул. Банківській за депутатські кошти на суму 81 

750,00грн.;
• будинку №8 по вул. Банківській за депутатські кошти на суму 81 

750,00грн.;
• будинку №22 по вул. Банківській за депутатські кошти на суму 86 

500,00грн.

12. Проведено поточний ремонт під’їздів:
• будинку №22 по вул. Банківській за депутатські кошти на суму 86 

500,00грн.;
• будинку №26 по вул. Банківській за депутатські кошти на суму 199 

999,00грн.

13. Проведено поточний ремонт димарів:
• будинку №4 по вул. Банківській за депутатські кошти на суму 78 

625,00грн.

14. За моєю ініціативою, Державним агентством автомобільних доріг 
України (Укравгодор) проведені дорожні роботи з безпеки дорожнього 
руху га освітлення ділянки автодороги міжнародного значення М-04
«Знам'янка-Луганськ-Ізварине 2 км 192+634.

15. За моєю ініціативою, комунальним підприємством 
«Міськзеленбуд» проведена санітарна обрізка та омолодження аварійних 
та фаутних дерев по вул. Павелецькій біля буд. № 163-165, вул. Фесенко
біля буд. №26.

16. За моєю ініціативою, для забезпечення безпечних умов 
дорожнього руху комунальним підприємством «Днінродорсервіс» ДМР 
встановлені дорожні знаки та пристрої примусового зниження 
швидкост і на ділянках, іцо розташовані:

• біля сімейної амбулаторії №5 ЦГІМСД №7, вул. Новошкільна, 92;
• біля магазину АТБ, вул. Новошкільна, 64;
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• біля КЗО «Середня загальноосвітня школа №101» ДМР, вул. 

І Іовошкільна, 6;
• біля пункту охорони правопорядку, вул. Татарська, 44-Д.

17. п.З моєї передвиборчої програми. Допомога закладам освіти:

КЗО «Дошкільний навчальний заклад №391 (вул. Новошкільна, 74-
А).

• проведені роботи щодо відкриття 3-ої останньої додаткової дитячої 
групи, а саме капітальний ремонт приміщень на суму 1 171 730,09грн.

• проведено поточний ремонт в’їзних воріт за депутатські кошти на суму 
52 950,00грн.;

• придбано ігровий інвентар і устаткування для ігор просто неба для 
дитячого майданчику оновленої групи.

18. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа 
№101» ДМР (вул. Високогірна, 29-д)

• Проведено роботи з капітального ремонту будівлі та мереж (остаточна 
заміна вікон на металопластикові, ремонт покрівлі, ремонт фасаду) на суму 
1 500 000,00грн.;

• Проведено капітальний ремонт приміщень (4-х санвузлів) на суму 
1 159 599,32 грн.

• встановлені турнікети при вході до будівлі школи в рамках міської 
Програми «Безпечна школа».

• За кошти державної субвенції:
- створена мультимедійна кімната та придбано обладнання для дітей з 

особливими потребами;
- придбано обладнання для першокласників за програмою НУШ (48 парт 

та стільців, 2 комп’ютера, 1 принтер);
- придбано інтерактивну панель для кабінету інформатики;
- придбано навчальне приладдя, навчальні посібники та набори LEGO.

19. Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс 
№102 «середня загальноосвітня школа 1 - III ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу» ДМР» (вул. 
Дзеркальна, 42-А)

• Проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення, 7-ми санвузлів 
та приміщень шкільного відділення на суму 1411 820,22 грн.

• Проведено капітальний ремонт споруд дошкільного відділення з 
заміною козирків, металевих дверей та вікон на металопластикові;

• За кошти державної субвенції:
- створена ресурсна кімната та придбано обладнання для дітей з 

особливими потребами;
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- придбано обладнання для першокласників за програмою НУШ (ЗО 
парт та стільців, 2 комп’ютера, 1 принтер);

- придбано інтерактивну панель для кабінету інформатики;
- придбано навчальне приладдя, навчальні посібники та набори LEGO.
• За депутатські кошти:
- придбано 6 офісних диванів для холу шкільного відділення комплексу
на суму 24 708,00грн.;
- придбано 2 учнівські дошки на суму 5 259,00грн.

20. п.4 моєї передвиборчої програми

• Проведено утеплення котельні філії територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чечеловської 
районної у місті ради (вул. Зональна, 4) за депутатські кошти на суму 29 
517,00грн.

• надано матеріальну допомогу 222-м малозабезпеченим мешканцям 
Краснопілля на суму 300 000,00 грн.

• Створено дитячий майданчик за програмою бюджета участі, 
громадський проект №11-27 «Бібліотечне подвір’я Краснопілля» для 
бібліотеки філії №8 ДМКЗК ЦСПБ для дорослих на суму 78 000,00грн.

На протязі року з привітаннями та подарунками відвідувала ветеранів 
війни, учасників бойових дій, соціальних працівників до Дня людини 
похилого віку, співробітників бібліотеки, кризисні та багатодітні сім’ї, дітей 
КЗО «Дошкільний навчальний заклад №391» до випускного.

Приймала активну участь в культурно-масових заходах на житловому 
масиві: свято Першого та Останнього дзвоника, День вчителя, народознавче 
свято Масляна, до новорічних та різдвяних свят в КЗО «Навчально-виховний 
комплекс №102 «середня загальноосвітня школа І - III ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу» ДМР» та КЗО «Середня 
загальноосвітня школа №101» ДМР; свято День Перемоги; у 3-х заходах в 
межах проекту «Народна філармонія».

За моєю ініціативою та підтримкою проведено свято до Дня захисту 
дітей, свято Свя того Миколаю, свято Старий Новий рік.

Робота в постійній депутатській комісії.

Я є головою постійної комісії міської ради з. питань освіти, культури, 
молоді та спорту.

Протягом 2018 року мною організовано та проведено -  16 засідань 
постійної комісії, на яких розглянуто понад 30 профільних проектів рішень та 
понад 300 проектів рішень, які виносились на чергові засіданні сесій міської
ради.
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Профільні проекти та питання, розглянуті протягом року:
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1. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду директора 
комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру Дніпровської міської
ради».

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2010 № 59/56 
«Про надання в безкоштовне користування спортивних баз загальноосвітніх 
навчальних закладів та приміщень нежитлового фонду міста, пристосованих 
для занять фізичною культурою та спортом, спортивних споруд комунальних 
підприємств дитячо-юнацьким спортивним школам і громадським 
організаціям».

3. Про іменні стипендії міського голови активній молоді Дніпра.
4. Про винесення змін до рішення міської ради від 15.11.2017 №53/26 

«Про огітимізацію комунальних позашкільних навчальних закладів дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл Дніпровської міської ради»

5. Про внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 
2016-2020 роки.

6. Про виконання вимог Порядку отримання благодійних (добровільних) 
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і 
закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, 
спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування.

7. Про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків 
відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 
дітей».

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2015 №17/16 
«Про затвердження Програми «Безпечна школа» на 2016-2020 роки»

9. 1 Іро затвердження Положення про проведення конкурсного відбору 
керівників комунальних закладів загальної середньої освіти міської ради та 
Типового контракту з керівником комунального закладу (установи) освіти 
міської ради.

10. Про припинення юридичних осіб закладів освіти міської ради
шляхом ліквідації.

11. Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради на баланс КП 
«ТЕРЛОЕНЕРГО» котелень.

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.09.2017 №46/24 
«Про надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального 
господарства Самарської районної у місті Дніпрі ради на баланс КП 
«Н гнографічні парки Дніпра» Новобогородицької фортеці».

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.112.2017 №32/37 
«Про оптимізацію та реорганізацію закладів, підпорядкованих управлінню 
молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради».

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2016 №10/15 
«Про Комплексну програму розвитку молодіжної політики та національно- 
патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки».
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14. Про надання згоди на прийняття з державної власності у 
комунальну власність територіальної громади міста Дніпра друкованої 
продукції Національної академії педагогічних наук України.

15. Про припинення юридичної особи Комунального закладу освіти 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) №141» Дніпровської міської 
ради за адресою: вул. Володимира Вернадського, 33.

16. Про реорганізацію Комунального закладу освіти «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садочок) №1 15» Дніпровської міської ради.

17. Про створення Комунального підприємства «Школа сучасного 
образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура» Дніпровської 
міської ради.

18. Про запровадження змін в організації харчування дітей у закладах 
освіти.

19. Про затвердження Міської програми «Дніпро. Набережна. 4 сезони»
на 2019-2013 роки.

Являюсь співавтором 3-х рішень міської ради:

1. Рішення міської ради від'07.09.2016р. №51/13 «Про посилення контролю за 
організацією харчування дітей і визначення переліку продуктів, напоїв, 
харчових добавок у складі продуктів, що заборонені для реалізації та 
використання у комунальних загальноосвітніх, дошкільних навчальних
закладах міста»

2. Рішення міської ради від 28.09.2016р. №22/14 «Про посилення контролю за 
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та 
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, 
соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх 
фінансування»

3. Проект рішення міської ради «Міська цільова Програма енергозбереження 
у комунальних загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах в м. 
Дніпро на 2016-2017 роки».
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