
Дніпровська міська рада 
Депутат міської ради VII скликання 

Глядчишин Геннадій Вікторович

49000, м.Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75

ЗВІТ
(грудень 2017 -  грудень 2018)

відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Глядчишин Геннадій Вікторович - у 2015 році був обраний депутатом 
Дніпровської міської ради VII скликання по 24 виборчому окрузі, член 
постійної комісії Дніпровської міської ради з питань бюджету, фінансів та 
місцевого самоврядування.

РОБОТА В МІСЬКІЙ РАДІ

Усього за звітний період відбулося 11 сесій Дніпровської міської ради 
VII скликання, з яких я був присутній на 7 сесіях.

Від початку депутатської каденції по теперішній час я працюю членом 
постійної комісії Дніпровської міської ради з питань бюджету, фінансів та 
місцевого самоврядування. За цей термін відбулося 27 засідання комісії із 
яких я був присутній на 24 засіданнях.

РОБОТА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

У звітному періоді відповідно до графіку прийому громадян, мною 
здійснювався особистий прийом кожної останньої п’ятниці місяця з 11.00 до 
14.00 за адресою: пл. Шевченко 7, к.127 з метою всебічного вивчення 
проблемних питань округу. Наразі проведено 11 • зустрічей та прийнято 
близько 390 осіб.

279 осіб отримали матеріальну допомогу у зв’язку зі складним 
матеріальним становищем на загальну суму 300 000 грн.

В рамках реалізації Програми виконання доручень виборців, з міського 
бюджету Дніпровської міської ради на потреби мешканців 24 міського



виборчого округу було виділено 2000000 грн та розподілено наступним 
чином:

• Замінено жорстку покрівлю у будинку за адресою: Ст. Лоцманська, 5;
• Замінено каналізаційні системи у будинку за адресою: пр, Гагаріна, 63;
• Проведено ремонт покрівлі у будинках за адресою: Набережна 

Перемоги, 98 та вул. Мандриківська, 143;
• Встановлено сучасні металопластикові вікна у будинках за адресою: 

вул. Мандриківська, 155, вул. Мандриківська, 157, вул. Мандриківська, 
163, пр. Гагаріна, 99, Героїв Крут, 2;

• Замінено вікна та двері у будинку за адресою: вул. Марії Кюрі, 13;
• Відновлено вимощення у будинках за адресою: вул. Мандриківська,

157, вул. Мандриківська, 149, Набережна Перемоги, 110, Героїв Крут, 2;
• Виконано ремонт у будинках за адресою: Набережна Перемоги, 80, 

Набережна Перемоги, 96, вул. Мандриківська, 161, вул. Мандриківська, 
163, вул. Мандриківська, 171, вул. Мандриківська, 173, вул. 
Лабораторна, 46;

• Виконано ремонт міжпанельних швів у будинках за адресою: 
Набережна Перемоги, 102А, Набережна Перемоги, 104А, Набережна 
Перемоги, 106 А

• У КЗО № 79 замінено вікна;
• Встановлено сучасні спортивні майданчики за адресою: пр. Гагаріна, 

63, пр. Гагаріна, 99, вул. Лабораторна, 46.

Окрім того, до Дня Святого Миколая, мною організовано привітання із 
солодкими подарунками для дітей:

• комунальний заклад освіти «ДНЗ (ясла-садок) №288» Дніпровської 
міської ради, розташований за аресою: м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 78-А;

• комунальний заклад освіти «ДНЗ №347» Дніпровської міської ради, 
розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 165;

• комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 140», 
іцо знаходиться за аресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 151;

• навчально-виховне об’єднання технічного профілю №79 Дніпровської 
міської ради, розташоване за аресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 7а;

• комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №76», що 
знаходиться за аресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 466.



2019 рік
У 2019 році я, як і раніше, буду сприяти всебічному розвиткові 24 

округу, поліпшуючи його у відповідності до узгодженого плану СПІЛЬНО із 
головами ОСМД, квартальними комітетами та небайдужими громадянами.

Г.В. Глядчишин


