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Кривошеева Євгена Валерійовича 
за 2018 рік

Кривошеев Євген Валерійович - обраний депутатом Дніпропетровської 
міської ради VII скликання по виборчому округу № 18. Прийняв присягу депутата 
міської ради 27 листопада 2015 року, член депутатської фракції «УКРОП», голова 
постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних 
відносин.

За звітний період моєї депутатської діяльності брав участь у роботі 10 сесій 
міської ради з 1 1, провів 37 особистих прийомів в ЗОСІІІ №126, що розташована 
за адресою: вул. Казакевича 7, та в Дніпровській міській раді кімната 228, що 
розташована за адресою: пр. Дмитра Яворницького, 75. (прийнято понад 1740 
громадян), 17 зустрічей з виборцями біля їх будинків.

Основними питаннями звернень громадян були:
- ремонт труб опалення;
- ремонт труб водопостачання;
- ремонт труб систем каналізації;
- встановлення елеваторних вузлів;
- встановлення сучасних металопластикових вікон;
- ремонт доріг;
- омолодження дерев;
- встановлення дитячих майданчиків;
- встановлення спортивних майданчиків;
- ремонт покрівель;



надання матеріальної допомоги.

За 2018 рік завдяки програмі виконання доручень виборців за рахунок 
депутатського фонду було виконано наступні роботи:

* Для житлових будинків:

* заміна розводки систем опалення на загальну суму: 1 206 000 гри. :
- просп. Богдана Хмельницького, 127;
- вул. Гладкова, 4, п. 1;
- вул. Гладкова, 23, п. 5-7;
- вул. Гладкова, 4-А, п. 1;
- вул. Гладкова, 12, п. 5-7;
- вул. Гладкова, 17;
- вул. Гладкова, 24;
- просп. Богдана Хмельницького, 136.

* встановлено сучасні металопластикові вікна в будинках на загальну суму: 
674 465грн.

- вул. Гладкова, 17, п. 2;
- вул. Інженерна, 8, п. 4;
- вул. Казакевича, 2, п. 1;
- вул. Гладкова, 25, п. 3;
- вул. Козака Мамая, 14, п. 4;
- вул. Козака Мамая, 16, п. 3;
- просп. Богдана Хмельницького, 121, п. 1;
- вул. Інженерна, 8, п. 3;
- вул. Козака Мамая, 6, п. 4;
- вул. Гладкова, 7-А, п. 2;
- вул. Гладкова, 6, п. 3;
- ОСББ "Гладкова, 19А", вул. Гладкова, 19-А, п. 6.

* встановлено сучасні металопластикові двері в будинках на загальну суму: 
11 165 гри.:

- вул. Козака Мамая, 16, п. 3.

* заміна розводки систем холодного водопостачання на загальну суму: 55
535:

- вул. Гладкова, 7-А, п. 4-5

* Для навчальних закладів:

* встановлено сучасні металопластикові вікна в КЗО "ДНЗ № 203" у групі (№ 
2) на загальну суму: 46 415 гри.



На вирішення проблеми соціально-незахищених верств населення, 
відповідно до Положення про призначення та надання адресної матеріальної 
допомоги окремим категоріям громадян міста, було надано грошову допомогу 
154 громадянам у сукупному розмірі 300 тисяч гривень.

За моєї ініціативи було проведено масштабну роботу з відновлення 
асфальтного покриття по вул. Казакевича та прибудинкової території, 
відновлення тротуарів, відновлення вуличного освітлення, омолодження дерев.

Також до титульного списку поточного та капітального ремонту житлового 
фонду на 2018 рік за моїм сприянням було включено:

• 9 будинків -  ремонт труб водопостачання;
• 45 будинків -  ремонт труб каналізування;
• 15 будинків -  ремонт труб опалення;
• 46 будинків -  ремонт під’їздів;
• 1 будинон -  ремонт фасадів;
• 5 будинків -  ремонт ліфтів;
• 71 будинок -  ремонт вимощення;
• 71 будинок -  ремонт покрівлі;
• 20 під’їздів -  встановлення сучасних металопластикових вікон:

З повагою,

Депутат Дніпровської 
міської ради Є.В. Кривошеев


