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ЗВІТ
про діяльність депутата Дніпровської міської ради VII скликання 

Дмитрової Юлії Сергіївни за 2019 рік

Я, Дмитрова Юлія Сергіївна, обрана депутатом по 20 виборчому округу, 
розташованому у Соборному районі міста Дніпра, секретар комісії міської ради з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та міжнародних зв’язків, 
працюю заступником директора департаменту соціальної політики Дніпровської 
міської ради.

За 2019 рік приймала активну участь у сесійних засіданнях міської ради та на 
засіданнях постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та міжнародних зв’язків.

Також, протягом 2019 року успішно вирішувала житлові проблеми мешканців 
міста будучи головою комісії з питань надання житлової площі в гуртожитках 
комунальної власності територіальної громади м. Дніпра, склад якої затверджено 
розпорядженням міського голови від 11.05.2016 № 188-р (зі змінами).

Впродовж 2019 року мною було проведено 24 особистих прийоми громадян. 
За звітний період до мене як до депутата Дніпровської міської ради звернулось 
понад 600 громадян стосовно різних питань, що відносяться до компетенції депутата 
міської ради. Час і місце проведення особистих прийомів громадян є незмінним з 
часу мого обрання, і проводяться вони у СШ № 23 (просп. Дмитра Яворницького, 
14) кожного першого та останнього вівторка місяця з 17 години по 19 годину. Окрім 
цього, було проведено 26 зустрічей з мешканцями виборчого округу.
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Громадяни протягом 2019 року звертались до мене з наступних питань:

1. Матеріальна допомога -  51%;
2. Житлово-комунальне господарство -  28%;
3. Благоустрій території -  11%;
4. Освіта та медицина -  5%;
5. Транспорт -  2%;
6. Інші питання -  3%.

Матеріальна допомога
В рамках Програми виконання доручень виборців мною було ініційовано виділення 
коштів на виплату матеріальної допомоги з міського бюджету особам, які 
перебувають у складному матеріальному становищі на загальну суму 300 тис. грн. 
для 119 особам. Додатково, була надана правова допомога в оформленні документів 
для отримання матеріальної допомоги ще 82 особам.

Житлово-комунальне господарство
В рамках Програми виконання доручень виборців мною було ініційовано 

виділення коштів з міського бюджету на департамент житлового господарства 
Дніпровської міської ради для виконання наступних робіт:

- поточний ремонт під’їзду № 2 із заміни вікон на металопластикові у 
житловому будинку № 88 по просп. Дмитра Яворницького;

- поточний ремонт під’їзду із заміни вікон у житловому будинку № 18а по 
вул. Володимира Вернадського;

- поточний ремонт під’їзду із заміни вікон у житловому будинку № 17а по 
вул. Ливарній;

- поточний ремонт під’їзду із заміни вікон у житловому будинку № ЗЗв по 
вул. Володимира Вернадського;

- поточний ремонт покрівлі житлового будинку № 29а по вул. Володимира 
Вернадського;

- поточний ремонт під’їзду із заміни дверей на металопластикові житлового 
будинку № 35 по вул. Володимира Вернадського;

- поточний ремонт під’їзду із заміни вхідних дверей житлового будинку № 16 
по вул. Володимира Вернадського.

Окрім цього, В рамках Програми виконання доручень виборців мною було 
ініційовано виділення коштів з міського бюджету на департамент житлового 
господарства Дніпровської міської ради у якості співфінансування проектів ОСББ:

- ОСББ “ЖБК№ 192”;
- ОСББ “І. Акінфієва 11”;
- ОСББ “Дарницька-21”;
- ОСББ “Вернадського ЗЗБ”;
- ОСББ “ЖК Правобережний”;



- ОСББ “Гоголівський”.
Також, було ініційовано виділення коштів з міського бюджету на придбання 
будівельних матеріалів для ремонту актової зали в/ч А-4608.

Окрім цього, протягом 2019 року в ході співпраці з Об’єднаннями 
співвласників багатоквартирних будинків було виконано омолодження дерев та 
поточні ремонти житлових будинків, в яких створено ОСББ.

Благоустрій території
З метою забезпечення благоустрою території та ремонту елементів 

благоустрою, мною було ініційовано проведення улаштування дитячих і спортивних 
майданчиків за адресами:

вул. Івана Акінфієва, 9; 
вул. Гоголя, 1;
просп. Д. Яворницького, 14 (СШ № 23).

Освіта та медицина
У сфері освіти, за результатом багаточисленних звернень, протягом 2019 року 

були вжиті заходи щодо ініціювання проведення поточного ремонту навчального 
кабінету та придбання меблів у СШ № 23.

Також, за результатом співпраці з Університетом митної справи та фінансів 
було здійснено заходи щодо поліпшення житлових умов мешканців гуртожитків 
університету.

В рамках Програми виконання доручень виборців було ініційовано виділення 
коштів з міського бюджету на придбання медичного обладнання для 
Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 16.

24.12.2019 року о 17 годині у великій залі Соборної районної у місті Дніпрі 
раді відбулася звітна зустріч з виборцями, у ході якої було підбито підсумки роботи 
за 2019 рік та обговорено з виборцями плани на 2020 рік, за результатами чого були 
надані відповідні доручення.

Додаток: Графічний матеріал щодо проведеної роботи у 2019 році.

З повагою

Депутат міської ради Ю. С. Дмитрова


