
Звіт депутата Дніпровської міської ради 
ДЕМІДОВОЇ Н.М.

на виконання доручень виборців виборчого округу №48
за період 2019р.

За звітний період депутатської діяльності на виборчому окрузі № 48 
мною, депутатом Дніпровської міської ради Демідовою Н.М., проведено 12 
прийомів, на яких прийнято 496 осіб, 21 зустріч з мешканцями житлового 
масиву Краснопілля, у т. ч. 10 зустрічей сумісно з народним депутатом 
України VIII скликання Курячим М.П., 1 - загальні збори мешканців.

За підсумками цих зустрічей мною підготовлено 46 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., Генерального директора ДТЕК 
Терещука А. І., начальника Чечелівського відділення поліції Дніпровського 
відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Кваскова О.С., 
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 2019 рік виконано 5, один в 
процесі виконання.

За наказами виборців житлового масиву Краснопілля виконані наступні 
роботи:

1. п.2 моєї передвиборчої програми.
КП «Міськсвітло» для поліпшення зовнішнього освітлення житлового 

масиву проведено:
• поточний ремонт (заміну ламп) мережі зовнішнього освітлення на 

магістральних вулицях Новошкільна, Дзеркальна та 12 вулиць;
• встановлення зовнішнього освітлення футбольного поля КЗО «Середня 

загальноосвітня школа №101» ДМР;
• освітлення пішохідного переходу по вул. Юності до вул. Енергетичної.

2. п.1 моєї передвиборчої програми.
За моєю ініціативою, для забезпечення безпечних умов дорожнього руху 

КП «Дніпродорсервіс» ДМР встановлені дорожні знаки, розмітки «Зебра» та 
пристрої примусового зниження швидкості на ділянках, що розташовані:

• біля сімейної амбулаторії №5 ЦПМСД №7, вул. Новошкільна, 92;
• біля магазину АТБ, вул. Новошкільна, 115;
• біля КЗО «Середня загальноосвітня школа №101» ДМР за адресами: 

вул. Новошкільна, 27, Кривий проїзд, 17, вул.Високогірна, 29-Д;
• біля пункту охорони правопорядку, вул. Татарська, 44-Д;
• біля будинків по вул. Поточна 1-1-А, 1-Б;
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• біля КЗО «Навчально - виховний комплекс №102 «середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла- 
садок) комбінованого типу» ДМР, вул. Дзеркальна, 42-А;

• на ділянці біля вул.Татарській, 33;
• проведено ремонт пішохідного переходу по вул. Юності до вул. 

Енергетичної;
• проведено зимове утримання доріг, в т.ч. очищення проїзної частини: - 

43,06км по вул. Дзеркальна, Мала, Новошкільна;
• проведена механізована посилка доріг -  338633,33м2 по вул. 

Дзеркальна, Мала, Новошкільна;
• за моєю ініціативою Державним агентством автомобільних доріг 

України (Укравтодор) перенесено місце розташування знаку «ДНІПРО» за 
межі Краснопілля та проведені дорожні роботи з безпеки дорожнього руху.

3. п.З моєї передвиборчої програми.
Встановлено два дитячих ігрових майданчика за адресами:
• КЗО «Дошкільний навчальний заклад №391 (вул. Новошкільна, 74-А);
• КЗО «Навчально-виховний комплекс №102 «середня загальноосвітня 

школа І - III ступенів -  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу» ДМР» (вул. Дзеркальна, 42-А);

• проведено поточний ремонт дитячого майданчика за адресою: 
вул.Новошкільна, 72;

Встановлено додаткові комплекси та елементи до ігрового майданчика 
за адресою: вул.Поточна, буд. 1-1-а.

4. п.5 моєї передвиборчої програми.
• виконані роботи з прибирання території мікрорайону - 2524,4м2;
• проведено санітарне очищення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ — 

1745мЗ за адресами: вул. Дзеркальна, Новошкільна, Фесенко, Всенародна, 
Татарська, Кипуча, Січнева, біля кладовищ;

• проведено утримання зелених насаджень, покіс карантинної 
рослинності -  93413,33м2 по вул. Поточна, Новошкільна, сквер біля вул. 
Дзеркальної;

• проведені послуги з дератизації та делаврації - 233888,9м2 по вул. 
Новопоточній, Новошкільній, Глибокій, Всенародній, Безлісній, балці 
Мальовничій;

• встановлені контейнерні баки по вулицям: Дзеркальна, Новопоточна, 
Татарська, Зеленогірська, Фесенко;

• за моєю ініціативою, КП «Міськзеленбуд» та відділом комунального 
господарства Чечелівської районної у місті Дніпрі ради проведені такі види 
робіт:

• утримання зелених насаджень,
• санітарна обрізка -  55 дерев, омолодження- 41 дерева та видалення -  29 

аварійних та фаутних дерев по вулицях:
вул. Поточна буд. № 1, 1-А, 1-Б;
вул. Банківська, буд. № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16-А, 18, 20;
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вул.Безлісна, буд. № 1-20; 
вул.Зональна, буд.№3-5.

5. п.6 моєї передвиборчої програми.
Подовжено роботи з реконструкції будівлі Краснопільского будинку 

культури під комунальний заклад культури «Культурно - молодіжний центр 
«Краснопілля»

Виконані роботи з ремонту системи опалення.

6. Проведено капітальний ремонт технологічних трубопроводів з
прокладанням під землею від котельної по вул. Соснова 15 (наружньої 
системи теплопостачання до будинків №74-80 по вул. Новошкільній)

7. Проведено поточний ремонт технологічних трубопроводів по
вул.Новошкільна, 92.

8. Проведено поточний ремонт покрівлі:
• буд.№2 по вул. Банківській (м’яка покрівля) за депутатські кошти;
• буд.№6 по вул. Банківській (м’яка покрівля) за депутатські кошти.

9. Проведено поточний ремонт димарів:
• буд.№6 по вул. Банківській за депутатські кошти.

10. Проведено поточний ремонт системи водопостачання:
• буд.№26 в підвалі житлового будинку по вул. Банківській за 

депутатські кошти.

11. Проведено поточний ремонт системи внутрішньої каналізації:
• буд.№74 по вул. Новошкільна за депутатські кошти.

12. Проведено ремонт вимощення навколо будинків:
• буд.№1-А по вул. Поточній за депутатські кошти;
• буд.№1-Б по вул. Поточній за депутатські кошти;
• буд.№92 по вул. Новошкільній за депутатські кошти;
• буд.№10 по вул. Банківській «Герметизація фундаменту в 

багатоквартирному будинку», як переможця обласного конкурсу 
мікропроектів у т. ч. за рахунок софінансування з депутатських коштів;

• буд.№16 по вул. Банківській «Герметизація фундаменту в 
багатоквартирному будинку», як переможця * обласного конкурсу 
мікропроектів у т. ч. за рахунок софінансування з депутатських коштів;

• буд.№26 по вул. Банківській за депутатські кошти.

13. Проведено поточний ремонт входів у під’їзди із заміною дверей:
• буд.№16А по вул. Банківській за депутатські кошти;
• буд.№26 по вул. Банківській за депутатські кошти;
• буд.№1-Б по вул. Поточній за депутатські кошти.
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14. Встановлено 15 лавок біля під’їздів житлових будинків № 70-80 
та № 92-94 по вул. Новошкільній.

15. Проведена робота щодо визначення безхазяйними мережі 
водопостачання на 34 вулицях Краснопілля.

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

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

• За депутатські кошти:
- проведено поточний ремонт дитячого майданчика з облаштуванням 

штучного гумового покриття;
• За бюджетні кошти та кошти грантів:
- КП «ДМЭСКО» ДМР розпочато проведення капітальних робіт згідно 

програм енергоефективності та тепломодернізації, а саме, утеплення фасаду, 
остаточна заміна п’яти вікон на металопластикові.

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 101» ДМР (вул.
Високогірна, 29-д)

• За бюджетні кошти та кошти грантів:
- проведено роботи з поточного ремонту 2-х санвузлів та часткової 

заміни огорожі;
- проведено капітальний ремонт покрівлі;
- придбано обладнання для дітей з особливими потребами для ресурсної 

кімнати, 2 ноутбуки, меблі, інтерактивний проектор, принтер;
- придбано для першокласників за програмою НУШ - 3 ноутбуки та 

навчально-дидактичний матеріал;
• За депутатські кошти:
- проведено поточний ремонт коридора біля актової зали.

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

• За бюджетні кошти та кошти грантів:
- КП «ДМЭСКО» ДМР розпочато проведення капітальних робіт згідно 

програм енергоефективності та тепломодернізації, а саме, утеплення фасаду, 
остаточна заміна вікон на металопластикові в дошкільному відділенні.

- придбано обладнання для дітей з особливими потребами для ресурсної 
кімнати, 2 ноутбуки, меблі, інтерактивний проектор, принтер;

- для першокласників за програмою НУШ - 3 ноутбуки та навчально- 
дидактичний матеріал; •

• за депутатські кошти:
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- проведено поточний ремонт двох альтанок на дитячих майданчиках в 
дошкільному відділенні;

- проведено поточний ремонт із облаштуванням штучним покриттям 
дитячого майданчика 1-ої групи;

- проведено послуги з благоустрою дитячого майданчика в дошкільному 
відділенні;

- проведено поточний ремонт із облаштуванням штучним покриттям 
дитячого майданчика логопедичної групи для дітей з порушенням мовлення 
в дошкільному відділенні;

- придбано 3-й баскетбольні м’ячі для шкільного відділення комплексу.

17. п.4 моєї передвиборчої програми.
• Проведено поточний ремонт внутрішніх електромереж приміщень філії 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Чечелівської районної у місті ради (вул. Зональна, 4) за депутатські 
кошти.

• надано матеріальну допомогу 165 мешканцям Краснопілля: 
малозабезпеченим, які потребують допомоги на лікування та які опинилися в 
скрутних життєвих обставинах.

• проведено поточний ремонт пам’ятника «Братська могила партизанам 
громадянської війни і радянських воїнів, пам'ятник односельцям», вул. 
Дзеркальна, 16-А.

На протязі року з привітаннями та подарунками відвідувала ветеранів 
війни, учасників бойових дій, соціальних працівників до Дня людини 
похилого віку, Дня Перемоги; кризисні та багатодітні сім’ї.

Приймала активну участь в культурно-масових заходах на житловому 
масиві: свято Першого та Останнього дзвоника, випускних вечорів, День 
вчителя. За моєю ініціативою та підтримкою проведено народознавче свято 
Масляна, День захисту дітей, День Молоді, День Матері, новорічні та 
різдвяні свята, 3-й заходи в межах проекту «Народна філармонія».

Робота в постійній депутатській комісії.

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

Проведена виїзна нарада щодо:
• реконструкції системи водопостачання та каналізування фінішної зони 

веслувального каналу в районі вул. Набережної Перемоги, 69 А
• організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти на 

прикладі спеціалізованої школи №134 гуманістичного навчання та 
виховання, вул. Шолохова, 17;

• організація роботи закладів позашкільної освіти міста на прикладі 
комунального позашкільного навчального закладу "Центр художньо- 
естетичної творчості учнівської молоді" ДМР, вул. Передова, 253.

Розглянуто понад ЗО профільних проектів рішень та понад 3500 проектів 
рішень, які виносились на чергові засідання сесій міської ради
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Профільні питання, розглянуті протягом року:
1. Зміни чинного законодавства відповідно до Закону України «Про 

освіту»;
2. Надання дозволу на передачу з балансу комунальних закладів 

зовнішніх мереж газопостачання та теплопостачання на баланс КП 
«Теплоенерго»;

3. Затвердження Положення про департамент гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради;

4. Присвоєння комунальному закладу освіти «Спеціалізована середня 
загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» ДМР імені 
П’єра де Кубертена;

5. Затвердження Міської програми «Місто сучасного комфортного 
простору» на 2019 -  2023 роки;

6. Вивчення Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні»;

7. Затвердження типового Меморандуму про партнерство, 
співробітництво, довіру та взаємоповагу між усіма учасниками освітнього 
процесу комунального закладу освіти та Кодексу Етики учасників освітнього 
процесу;

8. 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»;

9. Затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду директора 
комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру ДМР;

10. План розвитку дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
«Джура»;

11. Питання встановлення дитячих, спортивних, комплексних 
майданчиків і футбольних полів на території міста та передачу їх в 
оперативне управління;

12. Затвердження Статутів комунальних установ підпорядкованих 
департаменту гуманітарної політики ДМР;

13. Питання внесення змін до Програми «Безпечна школа» на 2018 -  
2022 роки;

14. Перейменування Комунального закладу "Дитячо-молодіжний центр 
"ЛІДЕР" ДМР;

15. Питання внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 
11/70 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016 -
2020 рр.»;

16. . Питання внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпрі 
на 2016 -2020 роки;

17. Розгляд плану бюджету на 2020 рік департаменту гуманітарної 
політики міської ради;

18. Питання перейменування Комунального закладу освіти «Центр 
допризовної підготовки» ДМР;
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19. Питання затвердження Правил з додержання тиші в громадських 
контролю за організацією харчування дітей і визначення переліку продуктів, 
місцях на території міста Дніпра;

20. Питання внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 
11/70 "Про програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-
2020рр.";

21. Питання внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 
36/17 "Про міські стипендії провідним спортсменам м. Дніпра";

22. Питання внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 
77/47 "Про встановлення обладнання дитячих, спортивних, комплексних і 
футбольних майданчиків на території міста та передачу їх в безоплатне 
користування".

Являюсь співавтором 3-х рішень міської ради:
1. Рішення міської ради від 07.09.2016р. №51/13 «Про посилення 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».

Депутат міської ради Н. М. Демідова
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