
Д Е П У Т А Т
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ 
ХМЕЛЬНИКОВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75, каб. 223, тел. +38 (098) 86-91-607

Вих. № 127 від «27» грудня 2019 р.

ЗВІТ
про діяльність депутата Дніпровської міської ради VII скликання

за 2019 рік

Я, Хмельников Артем Олександрович -  депутатський мандат отримав 
за результатами чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року. 
Безпартійний та позафракційний. Очолюю постійну комісію міської ради з 
питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування. Закріплений за 47 
виборчим округом.

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями 
відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.

Ураховуючи вищезазначене, звіт виборцям 47 виборчого округу був 
представлений ЗО листопада 2019 року о 15.00 год. в приміщенні КЗО СШ 
№ 89 за адресою: вул. Титова, 4.

Згідно з частиною 4 статті 16 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє 
виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової 
інформації або в інший спосіб.

З метою виконання вищезазначеної норми закону на вебсайті новин 
https://dp.informator.ua/ 19 листопада 2019 року був розміщений анонс з 
інформацією про час і місце проведення звіту.

Частиною 2 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» передбачено, що звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості 
про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про 
його роботу у виборчому окрузі.

https://dp.informator.ua/


Відомості про мою діяльність у раді та в її органах, до яких мене обрано

За період з 01.01.2019 по 19.12.2019 відбулося 13 сесій Дніпровської 
міської ради УІІскликання. Був присутній на 12 сесіях.

У період з 01.01.2019 по 19.12.2019 постійна комісія міської ради з 
питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування засідала 29 разів. 
Мною не було пропущене жодне засідання постійної комісії.

Робота у виборчому окрузі та виконання доручень виборців
Особистий прийом громадян у 2019 році відбувався кожну 3-тю 

п’ятницю місяця о 10.00-12.00 год в приміщенні КЗО СШ № 89 за адресою: 
вул. Титова, 4. Всього проведено 12 прийомів громадян, які відвідали понад 
300 осіб. Окрім цього, з метою детального вивчення проблематики виборчого 
округу з мешканцями проводилися особисті зустрічі в безпосередній 
близькості з їхніми житловими будинками. За звітній період проведено 8 
таких зустрічей.

Адресну матеріальну допомогу у зв’язку з тяжким матеріальним 
становищем, необхідністю в лікуванні, оздоровленні та складною життєвою 
ситуацією отримали 82 громадянина на загальну суму 269 248, 00 грн.

Розглядаючи пропозиції, заяви і скарги виборців, мною для їх 
вирішення було направлено до органів місцевого самоврядування 5 
депутатських звернень.

Вбачаючи запит мешканців на облаштування дитячих ігрових 
майданчиків у дворах багатоквартирних будинків, мною було порушено 
питання про виділення коштів на їх облаштування за такими адресами:

- вул. Титова, 7-11;
- просп. Богдана Хмельницького, 30-А.

Наразі за вищезазначеними адресами встановлені дитячі ігрові майданчики.

Розподіл коштів за Програмою виконання доручень виборців

КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" ДОР, 
придбання медикаментів -199 956, 00 грн.;

КЗ"Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та 
дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва", придбання кондиціонера - 7 900, 00 грн.;

КЗО "СЗШ № 89", поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові - 
185 691, 00 грн.

вул. Новокримська, 7, п. З, поточний ремонт із заміни вікон на 
металопластикові - 191973, 00 грн.;



ОСББ "Новокримський 5", вул. Новокримська, 5, поточний ремонт із заміни 
вікон на металопластикові у під'їздах - 71307, 00 грн.;

КЗО "СЗШ № 21, придбання інтерактивної дошки - 99260, 00 грн.;

КЗО "ДНЗ № 243", поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові - 
86700, 00 грн.;

ОСББ "Титова 3", вул. Титова, 3, поточний ремонт покрівлі - 149 985, 00 грн.;

ОСББ "Богдана 30-А", просп. Богдана Хмельницького, 30-А, поточний 
ремонт під'їздів № 1,2-  199 902, 00 грн.;

поточний ремонт сантехсистем, вул. Гавриленка, 4-А - 149967, 00 грн.;

вул. Титова, 7, поточний ремонт із улаштування вимощення - 149702, 00 грн.;

вул. Новокримська, 48, п. 1, 2, поточний ремонт із заміни вікон на 
металопластикові - 149702, 00 грн.;

вул. Новокримська, 48, поточний ремонт під'їздів № 1, 2 та ганків - 99900, 00 
грн.;

вул. Будівельників, 24, поточний ремонт покрівлі - 99 900, 00 грн.;

вул. Будівельників, 12, поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові 
у під'їзді № 1 - 99 900, 00 грн.;

вул. Будівельників, 12, поточний ремонт сантехнічних систем - 99 900, 00 
грн.;

вул. Новокримська, 1, під’їзд № 11, заміна вікон на металопластикові - 
33 860, 00 грн.

Депутат міської ради А. А. ХМЕЛЬНИКОВ

Вик. Євген МИРОНЧУК 
098 86 91 607


