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Робота в звітній період депутата 

Дніпровської міської ради VII скликання 

Дитятковської Євгенії Михайлівни
відповідно до статті 16 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад»

Дитятковська Євгенія Михайлівна -  обрана депутатом 
Дніпровської міської ради VII скликання по виборчому округу 
№41 Центрального р-н, голова депутатської фракції 
«УКРОП», голова Постійної комісії міської ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
міжнародних зв’язків.

Як депутат міської ради, прийом громадян проводжу кожного 
першого і останнього четверга місяця в Центрі первинної 
медико-санітарної допомоги №1, за адресом: вул. Столярова, 
12, к.8.

Робота з виборцями:

- У звітному періоді на 22-х прийомах звернулося 687 
громадян. 55% з них з питань незадовільного стану та 
порушень в стані житла, комунікацій, несвоєчасного
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оновлення дерев, що приводить до пошкодження кровлі, 
балконів та стін.

- По зверненням виборців було направлено 32 
депутатських звернень до різних інстанцій житлового 
господарства, енергетичного та водного постачання.

- Матеріальна допомога була надана 111 громадянам на 
загальну суму 300 000 тис. грн.

З нагоди:

- Дня Перемоги вітання отримали ветерани ВВВ.
- Дня Захисту Дітей були вручені подарунки багатодітнім 

сім’ям та покинутим хворим дітям, які знаходяться у 
міській дитячій клінічній лікарні №2.

За рахунок депутатських коштів:

- Була надана допомога у заміні мереж каналізації, 
придбання обладнання та встановлення дитячого 
майданчика та комп’ютерної техніки, спортивного 
інвентарю, інтерактивних дошок, мультимедійного 
проектора та телевізора освітнім комунальним закладам 
м. Дніпро, серед яких: ДУЗ №162, НВК №148, та КВУЗ 
«ДЮСШ №9 ім. міжнародного гройсмейстера А.С. 
Мороза, та СЗШ № 121 та інш. - на загальну суму 216 
789 тис. грн.

- Була надана допомога у розмірі 326 714 грн. 
комунальним закладам охорони здоров’я м. Дніпро, 
серед яких : КЗ «ДМП №6», КЗ «Дитяча міська клінічна 
лікарня №2», КЗ «Дитяча міська клінічна лікарня №6». 
Були придбані апарати медичного обладнання, 
небулайзер компресорний, прилад електротерапії, апарат 
електрохірургічний, було проведено поточний ремонт 
приміщень фізіо терапії для дітей хворих на 
муковісцидоз.
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У 2018 р. була надана допомога значного розміру 
будинкам, що нещодавно створили ОСББ. За 2018 рік 
були проведені поточні ремонти по заміні дверей і вікон, 
сантехсистем, систем опалення, каналізації, систем 
електропостачання, поточний ремонт покрівлі, в 
будинках по вул. Пушкіна 15, Старокозацькій 52, вул. 
Ярослава Мудрого 18, вул. Ярослава Мудрого 20, вул. 
Святослава Хороброго 31, вул. Святослава Хороброго 33, 
пр. Поля 1/9, пр. Поля 13, пр. Героїв, вул. Січеславська 
Набережній 11, вул. Січеславській Набережній ПА, вул. 
Фабрично-Заводській 18, пр. Дмитра Яворницького 125, 
та інших -  на загальну суму біля 1 300 000 тис. грн.
За 2018 рік було отримано 687 звернень від мешканців 
Дніпра до мене, як до депутата ДМР з проханням 
проведення ремонтів, та вирішення нагальних питань 
громадян. Разом з Департаментом житлового 
господарства були проведені ремонти житлових 
будинків, були отримані подяки від громадян по ремонту 
покровлі у будинках по вул. Ярослава Мудрого 32, пл. 
Вокзальна 1, пл. Вокзальна 2, пр. Дмитра Яворницького, 
121, пр. Дмитра Яворницького 123, капремонт та заміна 
ліфтів на нові, ремонт сантехсистем та під'їздів в 
житлових будинках по вул. Ярослава Мудрого 22, вул. 
Ярослава Мудрого 32, вул. Січеславській Набережній 13, 
пр. Дмитра Яворницького 100, пр. Дмитра Яворницького 
123, пр. Пушкіна 19, пр. Пушкіна 21, пр. Поля 10, пр. 
Поля 20, вул. М.М.Шнеєрсона 15.
Разом з КП «Спорт-Дніпро» було встановлено 3 дитячих 
майданчика по пр. Дмитра Яворницького 117, пр. Дмитра 
Яворницького 123, пр. Поля 27Д.
Подані депутатські пропозиції про включення в міський 
«Титульний лист» ремонтних робіт на 2018 рік склав 28 
об’єктів.
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12 разів мною був здійснений виїзд на аварійні та конфліктні 
об’єкти, прорив труб у підвалі будинку по вул. Поля 13, 
незаконне обладнання парковки у дворі, несанкціоноване 
вирубка зелених насаджень, спроба несанкціонованого 
встановлення «Наливайки», та інші об’єкти.

Робота в міській раді:

- було прийнято участь в роботі 10 сесій з 11- (90,91%).
- очолюючи депутатську комісію з охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та міжнародних зв’язків 
було проведено 13 засідань профільної комісій.

- на засіданнях комісії було розглянуто 254 питання. 
Розглянуто 14 звернень громадян з питань поліпшення 
роботи медичних закладів, окремих лікарів та 
соціального захисту населення.

Взаємодія з профільними департаментами міської ради:

- Департамент соціальної політики ДМР, Департамент 
охорони здоров’я населення ДМР, Управління з питань 
учасників АТО, членів їх членів їх сімей та внутрішнього 
переміщення осіб, Управління економічного розвитку та 
інвестицій ДМР, Департамент екологічної політики ДМР, 
Департамент житлового господарства ДМР, Департамент 
благоустрою та інфраструктури ДМР, та з 
підпорядкованими комунальними закладами.

В міжсесійний період, на сесіях та комісіях ДМР були підняті 
та вирішені наступні питання:

- Про внесення змін до Програми підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра 
«Родина героя» на 2017-2021 рр. з подальшими змінами 
порядків;

- Внесення змін до Комплексної програми соціального 
захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок
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Чорнобильської катастрофи на 2017 -  2021 роки, 
затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від
07.09.2016 № 17/13 (зі змінами);
Внесення змін до Комплексної програми соціального 
захисту мешканців міста Дніпра на 2017 -  2021 рр., 
затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від
15.02.2017 № 17/18 (зі змінами);
Про реорганізацію Комунального закладу «Дніпровський 
міський соціальний центр матері та дитини» 
Дніпровської міської ради шляхом перетворення у 
Комунальний заклад соціального захисту «Центр 
соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» 
Дніпровської міської ради;
Внесення змін до рішення міської ради «Про 
затвердження Положення про департамент соціальної 
політики Дніпровської міської ради» від 06.12.2017 № 
41/27;
Про реорганізацію Комунального закладу соціального 
захисту Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
Дніпровської міської ради шляхом перетворення у Центр 
підтримки дітей та сімей Дніпровської міської ради;
Про реорганізацію Комунального закладу соціального 
захисту Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Барвінок» Дніпровської міської ради шляхом 
перетворення у Центр підтримки дітей та сімей 
Дніпровської міської ради;
Про внесення зміни до додатку рішення Дніпровської 
міської ради від 15.11.2017 № 13/26 «Про затвердження 
Програми надання паліативної допомоги в амбулаторних 
умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки»;.
Підготовка рішення Дніпровської міської ради «Про 
реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я 
вторинного рівня надання медичної допомоги»;
Внесення змін до рішень виконавчого комітету 
Дніпровської міської ради;
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- Інформація про хід виконання Комплексної програми 
«Здоров’я населення м. Дніпра на 2018-2022 рр.;

- Про хід виконання Програми надання паліативної 
допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018- 
2021 роки»;

- Муніципальна програма формування і просування 
позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв’язків та 
підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 
2016 -  2020 роки.

Прийнято участь:

- у розробці концепції по створенню єдиного центру 
реабілітації сімей інвалідів.

- у розробці «Програми соціального захисту громадян 
міста, які постраждали в наслідок Чорнобильської 
катастрофи 2017-2021 рр.»

- у внесені змін до програми підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей «Родина 
героя» на 2014-2019 рр.

- у розробці програми боротьби з амброзією «Заходи щодо 
локалізації і ліквідації амброзії полинолистої та інших 
карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019 -  
2023рр.;

- у розробці програми «Здоров’я населення м. Дніпра на
2018-2022 рр.;

Виконувала обов’язки по міжнародним зв’язкам:

- приймала участь у роботі Конгресу Європейської 
академії алергології та клінічної імунології. Після чого 
впровадила лабораторію з молекулярної алергології у 
місті Дніпро. Це дозволяє проводити діагностику 
причино значущих алергенів з високим ступенем 
точності.

6



- приймала участь у роботі Європейської школи 
молекулярної діагностики, що дозволило впровадити у 
нашому місті діагностику алергії на медичні препарати, 
та профілактику ускладнень у період проведення 
оперативних втручань.

- приймала участь у роботі Конгресу Європейського 
респіраторного союзу, після чого була впроваджена нова 
схема лікування хворих на бронхіальну астму, які палять, 
або палили раніше, також були розроблені маркери 
наявності запалення при різних фенотипах бронхіальної 
астми.

Депутат міської ради Є.М.Дитятковська
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