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ЗВІТ
про діяльність депутата Дніпровської міської ради 

VII скликання за 2018 рік

Я, Хмельников Артем Олександрович -  обраний депутатом 
Дніпровської міської ради VII скликання за результатами чергових місцевих 
виборів, які відбулися 25 жовтня 2015 року. Третій рік поспіль очолюю 
постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого 
самоврядування. Партійної приналежності не маю, позафракційний. За мною, 
як депутатом міської ради закріплені 38-й та 41-й виборчі округи.

Виконуючи зобов’язання передбачені частиною 1 статті 16 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» відзвітував про свою 
депутатську діяльність перед виборцями 22 листопада 2018 року о 18.00 год. 
за адресою: вул. Гавриленка, 4А.
Депутатська діяльність у  міській раді та в її органах

Як представник інтересів виборців свого виборчого округу, я з 
особливою відповідальністю протягом усього строку перебування у статусі 
депутата міської ради Дніпра підходжу до двох ключових зобов’язань 
визначених у Законі України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме 
брати участь у роботі ради та її постійних комісій.

Отже, станом на 13 грудня 2018 року відбулося 10 сесій міської ради 
Дніпра з яких моя присутність зафіксована на 8 сесіях.

Варто зазначити, що мною було підготовлено 2 проекти рішень міської 
ради, які були підтримані депутатами та прийняті на сесіях міської ради, а 
саме:

- Рішення від 24.10.2018 № 64/36 «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 18.02.2004 № 18/15 «Про обсяг і межі повноважень районних у 
місті рад та їх виконавчих органів»;

- Рішення від 05.12.2018 № 10/38 «Про погодження КП «ДМЕСКО» 
реструктуризації кредиту від ЄБРР».

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та місцевого 
самоврядування (далі -  Комісія) протягом звітного періоду скликалася 27 
разів, з них я був присутній на 25 засіданнях.
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До компетенції Комісії відноситься погодження техніко-економічних 
показників щодо укладання договорів про пайову участь на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Дніпра. Виконуючи 
зазначену функцію, Комісія під моїм головуванням затвердила техніко- 
економічних показників на загальну суму 40 000 000 грн., які надійшли до 
бюджету розвитку міста Дніпра на 2019 рік.

Депутатська діяльність на виборчому окрузі
У 2018 році мною, як депутатом міської ради був визначений наступний 

графік прийому громадян: кожна 1-ша та 3-тя п’ятниця місяця, 10.00-12.00 у 
приміщенні КЗО «СЗШ №128» (перше півріччя) та кожна 3-тя п’ятниця 
місяця, 10.00-12.00 у приміщенні КЗО «СЗШ № 128» (друге півріччя).

Усього було проведено 18 прийомів громадян на яких прийнято більше 
400 осіб, а також організовано 7 зустрічей з виборцями.

183 громадян звернулися за отриманням адресної матеріальної допомоги 
у зв’язку з необхідністю в постійному медикаментозному лікуванню, 
терміновим операційним втручанням та іншими складними життєвими 
обставинами. Кожна заява була задоволена, в результаті чого за Програмою 
виконання доручень виборців всі заявники отримали адресну матеріальну 
допомогу на загальну суму 300 000, 00 грн. Середня сума адресної 
матеріальної допомоги склала 1640, 00 грн.

Розглядаючи пропозиції, звернення, заяви і скарги виборців мною для 
їх вирішення було направлено 11 депутатських звернення до місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 
керівників підприємств, установ та організацій.

За мого сприяння з міського бюджету було виділено кошти для 
облаштування спортивних та дитячих ігрових майданчиків за такими 
адресами:

- проспект Олександра Поля, 76А (спортивний майданчик);
- проспект Олександра Поля, 72 (дитячий ігровий майданчик).

Одним із ключових проблемних питань на якому акцентували увагу 
громадяни під час прийомів була проблема теплоізоляції багатоквартирних 
житлових будинків. Мені, як депутату вдалося домогтися виділення з міського 
бюджету коштів для здійснення капітального ремонту із впровадженням 
заходів по теплоізоляції фасаду багатоквартирних житлових будинків, які 
розташовані на 38-му виборчому окрузі за такими адресами:

- проспект Олександра Поля, 94А;
- вулиця Леоніда Стромцова, 5А;
- вулиця Гавриленка, 4А.

Кошти у сумі 2 000 000,00 грн. виділені на виконання доручень виборців 
були використані в повному обсязі та розподілені таким чином:

- КЗ "Клінічний онкологічний диспансер" ДОР, придбання медичного 
обладнання -  98 000, 00 грн.;

- ЖБК № 39 "Прес-2", вул. Леоніда Стромцова, 7-А, поточний ремонт 
системи опалення в підвалі -  145 924, 00 грн.;
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- вул. Гавриленка, 4-А, поточний ремонт по заміні вікон на 
металопластикові -  139 829, 00 грн.;

- вул. Леоніда Стромцова, 5-А, поточний ремонт по заміні вікон на 
металопластикові у під'їзді -  52 760, 00 грн.;

- КЗО "ДНЗ № 192", поточний ремонт приміщень -  199 323, 00 грн.;
- просп. Олександра Поля, 82-А, п. 2, 3, поточний ремонт із заміни вікон 

на металопластикові -  52 807, 00 грн.;
- ОСББ "ПОЛЯ 125А", просп. Олександра Поля,125-А, п. 2, 3, 4, 5, 

поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові -  111 232, 00 грн.;
- просп. Олександра Поля, 98, п. 1,2,3,4, поточний ремонт із заміни вікон 

на металопластикові -  109 059, 00 грн.;
- ЖБК № 28 "Радіо", просп. Богдана Хмельницького, 20-Б, поточний 

ремонт вимощення -  199 968, 00 грн.;
- вул. Січеславська Набережна, 10-А, п. 1, поточний ремонт із заміни 

вікон на металопластикові -  34 574, 00 грн.;
- просп. Олександра Поля, 94, п. 1, поточний ремонт із заміни вікон на 

металопластикові -  27 749, 00 грн.;
- ОСББ "УЮТ 86", просп. Олександра Поля, 86, п. 1 -4, поточний ремонт 

із заміни вікон на металопластикові -  136 416, 00 грн.;
- просп. Олександра Поля, 82, п. 1,2, 3, поточний ремонт із заміни вікон 

на металопластикові -  101 021, 00 грн.;
- просп. Олександра Поля, 98-А, п. 1, поточний ремонт із заміни вікон на 

металопластикові -  33 648, 00 грн.;
- просп. Олександра Поля, 106, поточний ремонт покрівлі -  83 807, 00 

грн.;
- просп. Олександра Поля, 74, п. 1, поточний ремонт по заміні вікон на 

металопластикові -  16 441, 00 грн.;
- вул. Л.Стромцова, 1, п. 2, 7, поточний ремонт із заміни вікон на 

металопластикові -  76 340, 00 грн.;
- ОСББ "Олександра Поля 143", просп. Олександра Поля, 143, п. 1,2, З, 

поточний ремонт під'їздів -  95 265, 00 грн.;
- просп. Дмитра Яворницького, 113, поточний ремонт по заміні вікон на 

металопластикові на технічних поверхах під'їздів -  45 865, 00 грн.
- вул. Вакуленчука, 1-А, поточний ремонт сантехсистем -  37 098, 00 грн.;
- КЗО "СЗШ № 128", поточний ремонт із заміни вікон на

металопластикові -  133 944, 00 грн.;
- КЗ "Дніпровське клінічне об'єднання швідкої медичної допомоги", 

поточний ремонт центрального входу та водостічної системи дитячого 
відділення лікарняного корпусу -  100 000, 00 грн.

Депутат А.О. Хмельников
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