
чний звіт депутата Губерта В.П перед виборцями 51 округу 
Новокодацького району міста Дніпро за 2019 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 її  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. Внесено Зміни до схеми руху 108 маршруту з продовженням його по 
вул. 9 Травня, вул. Мисливська, вул. Добровільна, вул. Рудна.

2. Проведено поточний ремонт доріг вул. Ю.Кондратюка та вул. Ватутіна.
3. Проведено поточний ремонт автодорожнього шляхопроводу через 

залізничні колії станції Діївка-1.
4. За моєю ініциативою та за підтримки міського голови Б.А.Філатова 

встановлено експериментальну зупинку громадського транспорту на 
перехресті вул. Ю.Кондратюка та вул.. Добровільної.

5. Проведено поточний ремонт покрівлі за адресою: пров. Брянський, 14
6. Проведено поточний ремонт покрівлі за адресою: пров. Брянський, 12
7. Проведено поточний ремонт покрівлі за адресою: вул. Сталеварівська, 

14
8. Проведено поточний ремонт покрівлі за адресою: вул. Сталеварівська, 

15а.
9. Проведено поточний ремонт 13-14 під'їздів за адресою вул. Велика 

Діївська, 40.
10. Проведено поточний ремонт покрівлі 15 під'їзду за адресою вул. Велика 

Діївська, 40.
11. Проведено поточний ремонт цегляної кладки машинного відділення на 

покрівлі 15 під’їзду за адресою вул. Велика Діївська, 40.
12. Проведено поточний ремонт фасаду під'їздів 11-12 по вул. Юрія 

Кондратюка, 16.
13. Проведено поточний ремонт покрівлі за адресою пров. Брянський, 17.
14. Проведено розроблення робочого проекту капітального ремонту 

будинку за адресою пров. Брянський, 8.
15. Відремонтовано ганок будинку №163 по вул. Гайдамацька Проведено 

ремонт підлоги під'їзду будинку № 4 за адресою пров. Брянський.
16. Організовано вивіз сміття з подвір'я мешканця округу, людини з 

інвалідністю.
17.Завезено зріз асфальту на вулиці округу.
18. Завезено пісок на дитячі майданчики округу.



19. Замінено вікна на металопластикові у будинках 13, 14 та 15а по 
Сталеварівській та будинках 14 та 17 по пров. Брянському.

II. На виконання Передвиборчої програми, за Програмою виконання доручень 
виборців депутатами Дніпровської міеької 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. Проведено ремонт підлоги 3 поверху у СЗШ №84
2. Проведено ремонт підлоги у кабінетах № 10, 15, 37, 51, 53, 54 СЗШ 

№84.
3. Виділено кошти для придбання медичного обладнання Дніпровської 

міської лікарні №16 (близько 260 000,00);
4. Було організовано культурно-розважальні заходи для дітей присвячені 

Дню захисту дітей -  всі учні СЗШ № 84 відвідали кінотеатр та отримали 
пам'ятні подарунки.

5. Було організовано проїзд дітей літнього дитячого табору СЗШ №84 до 
кінно-спортивної бази м. Дніпра.

6. Було організовано похід дітей 1-4 класів С/ЗШ №84 до кінотеатру на 
перегляд мультфільму.

7. Було організовано вітання дітей 1-4 класів СЗШ №84 з нагоди нового 
року -  до дітей завітали Дід Мороз та Снігуронька, кожна дитина 
отримала подарунок.

8. Виділено кошти на оновлення бібліотечного фонду бібліотеки-філії №7 
МКЗК «централізована ситема бібліотек для дітей»

9. Виділено кошти для придбання моніторів, комплектів бездротових 
клавіатур та мишок, системних блоків для Державного коледжу 
технології та дизайну.

10. Виділено кошти на придбання принтера для ДНЗ №235
11. Придбано стовпчики для огородження дитячого майданчика від 

проїжджої частини за адресою вул.. Велика Діївська, 40.
Постановлено дитячі майданчикиза адресоювул. Ю.Кондратюка, 266 

(дитячий садочок) та вул. В. Діївська, 36;
13. Встановлено спортивний майданчик за адресою вул. Ю.Кондратюка, 16.
14. Виділено кошти для придбання 18 парт та 36 стільців для учнів 6 класу 

СЗШ №84
15. Встановлено лавочки на дитячих майданчиках за адресами: вул.. 

Ю.Кондратюка, 16 та вул.. Велика Діївська, 40

111. На виконання Передвиборчої програми та розділу II закону України «Про 
статус депутата місцевих рад», депутат протягом року знаходився у постійному



ільному 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 240 осіб) 
малозабезпеченим та багатодітним родинам, а також соціально незахищеним 
верствам населення;

2. За 2019 рік зафіксовано близько 400 звернень громадян, більшість яких 
стосується ремонту покрівель та під’їздів, утеплення будинків, заміни вікон, 
ремонту між панельних швів, освітлення вулиць, ремонту доріг, відновлення 
розмітки доріг, встановлення люків, покращення умов для навчання дітей 
(ремонт підлоги, заміна шкільних меблів, придбання телевізорів, принтерів, 
тощо). Депутатом було надано усні та письмові консультації з проблемних 
питань мешканців округу.

3. 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», Департаменту благоустрою та
інфраструктури, Департамент житлового господарства. Департамент соціальної 
політики, Департамент гуманітарної політики, Комісії з питань екології, КП 
«Дніпроводоканал», ДТЕК, КП «Жилсервіс-2», ПАО «Дніпрогаз», Прокуратура 
Дніпропетровської області, ГУНП у Дніпропетровській обл., РФ 
«Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», тощо.


