
Звіт

депутата міської] ради Гельфера Г. А. за 2019 рік

Прийнято з різних питань близько 500 осіб - виборців округу.

Виділена матеріальна допомога 243 особам на загальну суму 300 тис. грн. 

Придбано 100 квитків на лігу «Сміху» Дніпра.

Придбано квитки для дітей на У11 Міжнародний фестиваль дитячого і 

юнацького естрадно - циркового мистецтва для 100 дітей.

Закуплено будівельні матеріали для військової частини А4608 на суму 5000

грн.

Організовано і проведено захід "Міський турнір по футболу серед 

студентської молоді міста" на суму 50 000 грн.

У рамках "Комплексної програми розвитку молодіжної політики і 

національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки" виділено 6000 

грн на готельні послуги для проведення Всеукраїнського дебатного турніру «Соте 

together» (розміщення учасників заходу з інших міст України).

Встановлені 3 дитячі і спортивні майданчики: вул. Пісаржевського, 8, 

дитячий сад №134, вул. Паторжінського, 3.

Протягом року проведені ремонти у КЗО "Спеціалізована школа № 71 

художньо-архітектурного напрямку" Дніпропетровської міської ради на загальну 

суму 441 787 грн.:

поточний ремонт кабінету історії - 120 692 грн.; КСО "СОШ № 71", поточний

ремонт кабінету підсобного приміщення - 36 294 грн.;

поточний ремонт вчительської кімнати - 78300 грн.;

поточний ремонт класу зарубіжної літератури - 110409 грн.;

придбання малої архітектурної форми "Арт-об'єкт" Кубік-рубік "- 55935 грн.;

поточний ремонт приміщень - 40157 грн.

Проведені ремонти:

ОСББ "Стимул-реакція" проведені роботи на суму 64 982 грн; 

вул. Жуковського, 31, поточний ремонт покрівлі; 

вул. Жуковського, 31, Г2 - поточний ремонт даху; 

вул. Жуковського, 31, ВЗ - поточний ремонт даху з металочерепиці;



вул. Писаржевського, 3 поточній ремонт по благоустрою 

внутрішньодворового об'єкту загального користування -121 126 грн;

вул. Полігонна, 18-а, поточний ремонт систем водопостачання і 

центрального опалювання у підвалі -  199 000 грн;

КЗ "Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги", 

поточний ремонт по пристрою тротуару на прибудинковій території - 199 999 грн; 

вул. Полігонна, 18-6, п. З, поточний ремонт під'їзду - 198 568 грн; 

вул. Жуковського, 39/41, п. З, 4, поточний ремонт по встановленню 

тамбурних дверей в під'їздах -  24 878 грн;

вул. Чернишевського 15, поточний ремонт і заміна дверних блоків на 

металопластікові -  185 006 грн;

вул. Яворницького, 33, поточний ремонт по встановленню віконних блоків 

з металопластика -47951 грн;

вул. Полігонна, 18-а, п. З, поточний ремонт крильця - 80 000 грн;

КЗ "Дніпровська міська поліклініка № 5", придбання світильників 

операційних і діатермокоагулятор -  53 450 грн;

пр.Гагаріна, 24, поточний ремонт покрівлі - 60 825 грн;

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" 

придбання і монтаж кондиціонерів -  17 137 грн.

КПНЗ "Станція юних техніків" придбання ноутбука -  19 750 грн; 

вул. Пісаржевського, 22-а, поточний ремонт покрівлі - 119 690 грн; 

вул. Пісаржевського, 22, поточний ремонт покрівлі - 9 478 грн. 

Виконані роботи по омолоджуванню та обрізанню дерев біля дитячого 

майданчика по вул. Пісаржевського, 3, Паторжінського, 2.

Депутат міської ради Г. А. Гельфер


