
Річний звіт депутата Губерта В.П перед виборцями 51 округу Новокодацького

району міста Дніпро за 2017 рік

Протягом звітного періоду, у відповідності з Передвиборчою програмою 

депутата міської ради Губерта В.П. та законом України «Про статус депутата 

місцевих рад», було виконано наступні види робіт на окрузі:

І. На виконання Передвиборчої програми та розділу II закону України «Про 

статус депутата місцевих рад», проведено поточні ремонти об'єктів на окрузі, як 

такі, що було включено до титульних списків 2017 р., так і такі, що 

фінансувалися із Програми виконання доручень виборців депутатами 

Дніпровської міської ради УІІскликання:

1. Відновлено зовнішнє освітлення на 22 вулицях округу: вул. 9 Травня, вул. 

Ватутіна, вул. Весела, вул. Дунайська, вул. Забайкальська, вул. Іллюшина, вул. 

Квіткова, вул. Лютнева, вул. Марка Озерного, вул. Мисливська, вул. Митищенська, 

вул. Порохова, вул. Спокійна, пров. Фронтовий, пров. Німанський, вул. Люби 

Шевцової, пров. Лютневий, пров. Курсовий, пров. Тюменський, вул. Чугуєвська, 

вул. Рудна, вул. Вільямса, вул. Данила Сахненка (Большунова), вул. Новостепова, 

вул. Тригірна, вул. ГІриазовська, вул. Автобусна, вул. Біломорська, вул. Добровільна, 

вул. Алчевська.

2. Проведено ремонт доріг за адресами: вул. Весняна, вул. ГІисемського, пров. 

Квітковий, вул. 9 Травня, вул. Приазовська (близько 274 000,00 грн.);

3. Завезено 330 т. асфальтового зрізу для поточного ремонту вулиць округу;

4. Виділено близько 155 000,00 грн. для закупівлі 78 штук полімер піщаних 

антивандальних люків для заміни та встановлення на окрузі;

5. Проведено ремонт покрівлі двоповерхового будинку за адресою вул. 

Сталеварівська, 18;



. Проведено ремонт вимощення навколо будинку за адресою вул. Сталеварівська,

П 8 ;

7. Проведено ремонт покрівлі двоповерхового будинку за адресою вул.

Сталеварівська, 20;

8. Проведено ремонт сходових клітин за адресою вул. Сталеварівська, 20;

9. Встановлено металопластикові вікна у 5 під'їздах (6, 7, 12 , 13 ,14)

дев'ятиповерхового будинку (це 127 вікон) за адресою вул. Ю.Кондратюка, 16 

(близько 200 000, 00 грн.);

10. Проведено ремонт у 5 під'їздах (7-10, 14) дев'ятиповерхового будинку за адресою 

вул. Ю.Кондратюка, 16 (близько 200 000, 00 грн.);

11. Встановлено металопластикові вікна у 5 під'їздах (1, 3, 15, 16, 17) 

дев'ятиповерхового будинку (це 140 вікон) за адресою вул. Велика Діївська, 40;

12. Встановлено металопластикові вікна у під'їзді №2 за адресою вул. Велика 

Діївська, 40 в рамках програми «Теплий під'їзд»

13. Проведено ремонт сантехнічних систем у 6 під'їздах (1,2, 3, 15, 16, 17) за адресою 

вул. Велика Діївська, 40 (всього 495 м. трубопроводу);

14. Проведено ремонт у 6 під'їздах (1, 2, 3, 15, 16, 17) сходових клітин 

дев'ятиповерхового будинку за адресою вул. Велика Діївська, 40;

15. Проведено ремонт покрівлі у 3 під'їздах (1, 2, 3) дев'ятиповерхового будинку за 

адресою вул. Велика Діївська, 40;

16. Придбано тепловий лічильник для лікарні №5 (близько 24 000,00 грн.);

II. На виконання Передвиборчої програми, за Програмою виконання доручень 

виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання, шляхом 

включення до титулів 2017 р. з метою створення гідних умов для розвитку та 

навчання наших дітей, а також надання сприятливих умов для дозвілля дітей і 

дорослих мешканців округу:



1. Встановлено металопластикові вікна (6 штук) та двері (19 штук) в школі №84 

(близько 200 000,00 грн.);

2. Проведено ремонт підлоги (100 кв.м.) у школі №84 (близько 130 000,0 грн.);

3. Придбано професійну пральну машину для дитячого садочка №235 (близько 

50 000, 00 грн.);

4. Встановлено 4 дитячих майданчика: вул. Велика Діївська, 213; вул. Єрмака, 52; 

вул. Велика Діївська, 40; вул. Юрія Кондратюка, 16 (близько 165 000,00 грн.);

5. Встановлено 3 спортивних майданчика: вул. Повстанська, 35Б, вул.

Гайдамацька, 44; вул. Кармалюка, 21 (близько 210 000,00грн.);

6. Встановлено 2 футбольних поля (вул. Кармалюка, 8 та вул. Гайдамацька, 44) і 

1 баскетбольне поле (вул. Велика Діївська, 40) по програмі міського голови Філатова 

Б.А. «Дніпро -  спортивна столиця»;

7. Завезено пісок на дитячі майданчики у кількості 60 т.

8. Виділено 10 000,00 грн. для дитячого будинку № 1;

9. Було організовано культурно-розважальні заходи для дітей присвячені 

урочистому відкриттю спортивних полів та дитячих майданчиків, а також масові 

походи для оздоровлення та залучення дітей до спорту на Льодовій арені.

III. На виконання Передвиборчої програми та розділу II закону України «Про 

статус депутата місцевих рад», депутат протягом року знаходився у постійному 

щільному контакті з виборцями, регулярно проводив заходи співпраці. Кожного 

першого понеділка місяця депутат проводив особистий прийом громадян за 

адресою: вул. Ю.Кондратюка, 264 у приміщенні СШ №84:

1. Видано 300 000, 00 грн. матеріальної допомоги (це понад 250 осіб) 

малозабезпеченим та багатодітним родинам, а також соціально незахищеним 

верствам населення;

2. Виділено 124 000,00 грн. субвенції Новокодацькій районній раді для підсипки 

доріг у зимовий період та для вирішення інших соціально значущих питань.



За 2017 рік зафіксовано 354 звернення громадян, більшість яких стосується 

освітлення вулиць, ремонту доріг, відновлення розмітки доріг, встановлення люків, 

ремонту водопровідного трубопроводу, постановки трубопроводів на баланс КП 

«Дніпроводоканал», проблем ЖКХ (ремонту підвалів, під'їздів, міжпанельних швів, 

заміни вікон, тощо). Депутатом було надано усні та письмові консультації з 

проблемних питань мешканців округу.

4. Також на опрацювання звернень громадян, окрім виділення коштів та

включення об'єктів до титульних списків, було відправлено звернення до наступних 

органів:

■ КП «Міськсвітло» - з проханнями освітити вулиці, здійснити заміну 

перегорілих лампочок на вуличному освітленні, наданні кошторисів для освітлення 

вулиць, тощо. Перелік освітлених вулиць надано вище. Департаменту благоустрою та 

інфраструктури - окрім питань відновлення освітлення та дорожньої розмітки, 

піднімалось питання про встановлення додаткових зливоприймальних колодязів по 

вул. Велика Діївська,40, а також одне з найболючіших питань округу -  підтоплення 

вул. Гайдамацької та пров. Квіткового;

■ КП «Гідроспоруди» - з проханням обстежити на надати висновки щодо 

встановлення додаткових доіцоприймальних колодязів по вул. Велика Діївська,40 та 

з'ясування причин підтоплення пров. Квіткового;

■ КП «Дніпроводоканал» - з проханням про заміну та ремонт трубопроводів 

округа (вул. Єрмака, вул. Жигулівська, вул. Пролетарська, вул. Заливна, тощо); про 

встановлення нових гюлімерпіщаних люків, замість викрадених та зламаних -  

виділено понад 150 000,00 грн. для їх придбання; про взяття на баланс трубопроводу 

по вул. Сонячна (на сьогоднішній день ведеться робота по проведенню експертної 

оцінки та підготовці рішення сесії міськради).

■ Департамент житлового господарства -  про ремонт систем каналізації та 

опалення по вул. Велика Діївська, 40 (проведено ремонт сантех. систем);

ДМЕМ -  з проханням заміни аварійного електростовпа (заміну проведено!);



КП Дніпродорсервис -  про відновлення дорожньої розмітки типу «зебра 

пішохідна» на аварійних перехрестях округу; про нанесення розмітки згідно ПДД на 

просп. Б. Хмельницького;

■ Директору ДТЕК -  про заміну кабеля по вул. В.Діївська, 40 (кабель було вдало 

замінено і завдяки цьому відновлено роботу ліфтів у дев'ятиповерховому будинку за 

адресою вул. Велика Діївська, 40);

■ Департамент екологічної політики -  про незаконну діяльність металобази на 

вул. Фронтова.

■ Дніпровське відділення поліції Дніпропетровської області - про незаконну 

діяльність пунктів прийому металлолому за адресами вул. Мисливська, 42 та вул. 

Народна, 13, а також про незаконну діяльність металобази на вул. Фронтова;

■ Управління соцзахисту Новокодацького району - з заявами про відновлення 

порушених прав громадян згідно їх заявам;

■ Прокурору Дніпропетровськой області -  про незаконну діяльність пунктів 

прийому металлолому за адресами вул. Мисливська, 42 та вул.Народна, 13, а також 

про незаконну діяльність металобази на вул. Фронтова;


