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Ельдарова Абдула Ісаєвича 
за 2019 рік

Ельдаров Абдула Ісаєвич —  обраний депутатом Дніпровської міської ради VII 
скликання по виборчому округу №9. Прийняв присягу депутата міської ради 
27 листопада 2015 року, депутатська фракція “ Громадська Сила”, член 
постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та 
земельних відносин.

За звітний період моєї депутатської діяльності брав участь у роботі 12 сесій 
міської ради та в 24 засіданнях постійної комісії.
Кожної останьої суботи місяця проводив особистий прийом громадян за 
адресою вулиця Софії Ковалевської 59а ( приймальна депутата). За 11 
прийомів було прийнято понад 2300 громадян, а також провів 54 зустрічі з 
виборцями біля їх будинків.

Основними питаннями звернень громадян були:
надання матеріальної допомоги; 
встановлення вікон; 
ремонт покрівель;
ремонт труб холодного водопостачання; 
ремонт доріг;
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За 2019 рік завдяки програмі виконання доручень виборців за рахунок 
депутатського фонду були виконані наступні роботи:

1. Ремонт покрівлі у 3 будинках за наступною адресою:
- вулиця Калинова №76;
- вулиця Софії Ковалевської № 55
- вулиця Софії Ковалевської № 65

2. Заміна металопластикових вікон у під'їздах 12 будинків

- вулиця Софії Ковалевської № 57 (1;2; 7; 8 під'їзди );
- вулиця Калинова № 83 ( під.1 корп.1; піді корп.2; під 1 корп.З; під.2 корп.4)
- вулиця Араратська № 11 ( 1;2;3 під'їзди);
- вулиця Артеківська № 25 (1 ;2;3;4 під'їзди);
- вулиця Путилівська № 1 ( 1;2 під'їзди)
- вулиця Путилівська № 4 ( 1;2 під'їзди)
- вулиця Путилівська № 5 ( 1 ;2 під'їзди)
- вулиця Путилівська № 6 ( 1 ;2 під'їзди)
- вулиця Путилівська № 15( 1 ;2;3;4 під'їзди)
- вулиця Путилівська № 17( 1;2 під'їзди)
- вулиця Путилівська № 19( 1;2;3 під'їзди)
- вулиця Дівоча № 5( 1;2 під'їзди)

3. Ремонт внутрішньо будинкових електромереж в 1 будинку за адресою:

- Калинова № 70;

4. Відремонтовано відмостку в будинках № 59 по вулиці Софії 
Ковалевської та Василя Макухи № 3; 5

5. Проведена теплоізоляція швів в 5-х будинках за адресами:
- вулиця Софії Ковалевської № 76 (2 корпус );
- вулиця Калинова № 79 а корпус 1;
- вулиця Калинова № 79 а корпус 2
- вулиця Калинова № 78 (1 ; 2 під'їзд);
- вулиця Софії Ковалевської № 74

6. Відремонтовано труби холодної води в будинку № 65 по вулиці Софії 
Ковалевської.

7. В дитячому комунальному закладі № 267 провели заміну дверей на 
енергозберігаючі.



8. За зверненням до районної у м. Дніпро Ради в АНД районі за кошти 
району по програмі “Затишний двір” було встановлено в дворах будинків 
лавки та огорожі за адресами:
- вулиця Софії Ковалевської № 74; 76; 61
-.вулиця Калинова № 70; 72; 73; 75; 78; 79а корпус 1,2; 80; 81.
- вулиця Путилівська № 17; 19; 21; 26; 28
- вулиця Артековська № 25
- вулиця Араратська № 11
- вулиця Василя Макуха № 3;5;6

9. Завдяки зверненню до департаменту житлового господарства було 
замінено двері на металопластикові та проведено ремонти в під'їздах і 
відремонтовано покрівлі в 4 будинках за наступними адресами:

- вулиця Калинова № 74 ( заміна дверей на загальних лоджіях);
- вулиця Путилівська № 19 та 13( ремонт покрівлі);
- вулиця Артеківська № 25 ( ремонт під’їздів)

Крім того завдяки депутатському зверненню було відремонтовано 4 
прибудинкові дороги за адресами :

- вулиця Калинова № 75 -81 та вулиця Софії Ковалевської № 74; 53-55.

За звітний період було надано матеріальної допомоги на загальну суму 300 
тисяч гривень 207 громадянам.

Протягом всього року надавалася спонсорська допомога клубу для людей 
похилого віку “Друга молодість”.

Звіт депутата за 2019 рік було проведено в актовій залі ЖБК “ Петровец” 26 
жовтня 2019 року за адресою вулиця Софії Ковалевської № 59а в присутності 
голів ОСББ і ЖБК та найбільш активних жителів округу.

З повагою,
Депутат Дніпровської 
міської ради VII скликання Ельдаров А.І.


