
Річний звіт депутата Губерта В.П перед виборцями 51 округу 
Новокодацького району міста Дніпро за 2018 рік

Протягом звітного періодуу 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 2018 р., так і такі, що 
фінансувалися із Програми виконання доручень виборців депутатами 
Дніпровської міської ради УІІскликання:

1. Проведено ремонт доріг з укладенням асфальтового покриття за 
адресами: вул. 9 травня, вул. Мисливська, вул. Добровільна, вул. Рудна, 
вул. Велика Діївська, 40.

2. Проведено ямковий ремонт бетонною сумішшю важких бетонів вулиці 
Ватутіна.

3. На КП «Дніпроводоканал» перераховано кошти для придбання близько 
80 люків полімер-пісчаних з антивандальними замками для 
встановлення їх на вулицях округу.

4. Проведено капітальний ремонт покрівлі двоповерхового будинку за 
адресою вул. Сталеварівська, 17;

5. Проведено капітальний ремонт покрівлі двоповерхового будинку за 
адресою вул. Сталеварівська, 11а;

6. Встановлено вікна (32 шт.) та зроблено откоси у першому під'їзді 
дев'ятиповерхового будинку за адресою вул. Ю.Кондратюка, 16;

7. Встановлено металопластикові вікна (128 шт.) та зроблено откоси у 
чотирьох під'їздах (4, 5, 6, 7) дев'ятиповерхового будинку за адресою 
вул. Велика Діївська, 40;

8. Проведено ремонт міжпанельних швів 8 під'їзду будинку 16 по вул. Ю. 
Кондратюка.

9. Виділено кошти на проведення проектних робіт з обстеження несучих 
конструкцій будинку 8 по пров. Брянський;

10. Проведено ремонт у трьох під'їздах (1, 5, 11) сходових клітин 
дев'ятиповерхового будинку за адресою вул. Ю. Кондратюка, 16;

11. Встановлено металопластикове вікно у будинку 10 по пров. Брянський;
12. Встановлено металопластикове вікно у будинку 11а по вул. 

Сталеварівській;
13. Встановлено металопластикове вікно у будинку 17 по вул. 

Сталеварівській;
14. Проведено поточний ремонт системи опалення у під'їздах 8-12 будинку 

40 по вул. Велика Діївска;



15. Виділено кошти (30 000,00 гри.) для поточного ремонту мереж 
холодного водопостачання будинку 16 по вул. Ю.Кондратюка;

16. Встановлено лавочки біля під'їздів 16-17 будинку 40 по вул. В. Діївська; 
17.Завезено 350 тонн асфальтового зрізу для поточного ремонту вулиць:
18. Виділено кошти для ремонту проїжджої частини вул. Повстанської;
19. Поставлено на баланс КП «Дніпроводоканал» трубопровід по вул. 

Сонячна;
20. Ініційовано встановлення зупинки за адресою вул. Велика Діївська, 46.

II. На виконання Передвиборчої програми, за Програмою виконання доручень 
виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання, шляхом 
включення до титулів 2018 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 (13 штук) та двері (7 штук) в 
школі №84 (близько 200 000,00 грн.);

2. Відновлено покриття покриття двору ДНЗ № 235 за адресою вул. Юрія 
Кондратюка, 266;

3. Встановлено інтерактивну дошку у школі №12;
4. Встановлено телевізор для 3 класу 84 школи;
5. Виділено кошти для придбання медичного обладнання Дніпровської 

міської лікарні №16 (близько 100 000,00);
6. Встановлено пісочницю на дитячому майданчику по вул. Вільямса, 120;
7. Встановлено дитячі майданчики за адресою пров. Брянський, 14 та вул. 

В. Діївська, 40;
8. Встановлено спортивний майданчик за адресою вул. Єрмака, 52.
9. Встановлено футбольне поле за адресою вул. Ю.Кондратюка по 

програмі «Дніпро - спортивна столиця»;
10. Було організовано культурно-розважальні заходи для дітей присвячені 

як урочистому відкриттю дитячих майданчиків, так і святкуванню 
державних та дитячих свят;

11. Виділено кошти для проведення поточного ремонту меморіалу «Пам'яті 
загиблим дніпропетровцям під час бойових дій 1941-1945 р.р.»

12. Надано 15 саджанців кущів та дерев для озеленення двору біля під'їздів 
16-17 по вул. Велика Діївська, 40.

ІІЇ. 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. За 2018 рік зафіксовано близько 400 звернень 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 
подвалів, під'їздів, міжпанельних швів, заміни вікон, тощо). Депутатом було 
надано усні та письмові консультації з проблемних питань мешканців округу.

3. 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 відновити освітлення вулиць округ, 
здійснити заміну перегорілих лампочок на вуличному освітленні, тощо.

* Департаменту благоустрою та інфраструктури - питання відновлення 
освітлення та дорожньої розмітки, питання прочисткиколектора по вул. 
Велика Діївська,40; підтоплення Діївки-1; звернення про знесення 
незаконної Наливайки; про обрізку дерев; про включення до титулів 
ремонтів під'їздів, ремонтів покрівель, тощо

■ КП «Гідроспоруди» - про підтоплення вул. Фронтова; пров. 
Червонокалинового, вул. Велика Діївська;

■ КП «Дніпроводоканал» - численні звернення зі скаргами на якість води та 
прохання відновити водопостачання; з проханням про заміну та ремонт 
трубопроводів округа (вул. Толбухіна; вул. Автобусна; пров. Квітковий; ЗО 
Іркутської дивізії; тощо); про встановлення нових полімер-піщаних люків, 
замість викрадених та зламаних; про взяття на баланс трубопровода по 
вул. Сонячна (вулицю прийнято на баланс КП «Дніпроводоканал»),

■ Директору ДТЕК -  про заміну електроопори по вул. Лютнева, 76;

■ Жилсервіс-2 -  скарги на неякісне обслуговування та перерахунок плати за 
ненадані послуги;


