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Звіт депутата Дніпровської міської ради 
Кучугури Максима Васильовича за 2018 рік

В рамках програми виконання доручень виборців депутатами 
Дніпровської міської ради VII скликання за минулий рік виділено:

V 2 000 000 грн - Виконання проектних робіт та будівництво 
фонтану на перехресті вул. Миколи Міхновського та просп. Миру.

V 47 500 грн - Оплата послуг охорони новорічної ялинки, 
декоративних прикрас та електричних гірлянд на алеї Пам’яті по 
просп. Миру.

^  49 000 грн - Монтаж новорічної ялинки, декоративних
прикрас та електричних гірлянд на алеї Пам’яті по просп. Миру.

V 26 057 грн - Оплата послуг з утримання та технічного 
обслуговування об’єктів вуличного освітлення міста Дніпро по просп. 
Миру.

Відповідно до Положення про призначення та надання адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста в 2018 році 
отримали матеріальну допомогу на загальну суму 300 000 грн 00 коп. - 
154 людини.

Як заступник голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, 
фінансів та місцевого самоврядування ініціював виділення коштів з Цільового 
фонду за наступними напрямками:

V 131 379, 95 грн - Поточний ремонт ліфтів у під’їздах № 1,2, 
З житлового будинку за адресою : просп. Миру, 5 для ОСББ «Проспект 
Миру- 5».



У 15835 грн - Поточний ремонт зелених насаджень за адресою 
: алея «Пам’яті», перехрестя просп. Миру та пров. Фестивального, 
ж/м Лівобережного -  3.

У 230 768 грн - Придбання декоративних прикрас, 
електричних гірлянд та новорічної ялинки, яка встановлена на алеї 
Пам’яті по просп. Миру.
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1200 грн -  Надання матеріальної допомоги гр. Клименко О. М. 
1200 грн. - Надання матеріальної допомоги гр. Лук’яниці В. П. 
1200 грн. - Надання матеріальної допомоги гр. Самобочію В. В. 
1200 грн. - Надання матеріальної допомоги гр.Задорожній 3 .1. 
1200 грн. - Надання матеріальної допомоги гр. Мошенець О. М. 
1400 грн - Надання матеріальної допомоги гр. Ніколайчук Л. В. 
1200 грн - Надання матеріальної допомоги гр. Долгій В. О.

На підставі моїх письмових звернень зроблено у 2018 році:

У У січні проведені роботи по ревізії лінії електропередач, ремонту 
світильників та заміні перегорілих ламп по просп. Миру, буд.51.

У У березні запропоновано та надано доступ до онлайн-відеокамери 
дільничним офіцерам поліції ГУНП в Дніпропетровській області, які 
обслуговують поліцейську дільницю ж/м «Лівобережний -  З».

>4 Прийняті заходи по налагодженню та регулюванню ліфтового 
обладнання за адресою: просп. Миру, буд. 63.

У У березні по зверненню мешканців Донецького шосе, буд. 115 Головне 
управління управління ГУНП організувало перевірку щодо вживання, 
виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів мешканцем 
будинку.

У Об’єкти за адресами: вул. М. Міхновського, буд.5-7 та Донецьке 
шосе, 111 включено до графіка обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню.

У У травні відновлена тротуарна плитка на бульварній частині просп. 
Миру.

У Проведені заходи відлова, вакцінації та стерилізації безпритульних 
тварин Комунальним Підприємством «Зооконтроль».

У У вересні нанесена дорожня розмітка на ж/м Лівобережний -3.
У В жовтні Департаментом благоустрою та інфраструктури створена зона 

розвороту транспортних засобів з надземним пішохідним переходом у 
районі Донецьке шосе, буд. 123.

У У листопаді заплановано виконати проект на капітальний ремонт 
покрівлі за адресою : вул. Усенко ,19.

У Встановлення біотуалетів на заходи, які проводилися на 
ж/м Лівобережний -3.

У Встановлені два дитячих майданчика за адресами: просп. Миру 65 та 91.



За підтримки благодійного фонду «Вірутіс», в якому я є Головою 
наглядової ради, в 2018 році на ж/м Лівобережний-3 були проведені свята: 
Хрещення на о. Куряче, Масляна, День Перемоги 9 травня, свято «Чистої 
води»- сезонне відкриття бювету та весільна церемонія , День Дітей 1 червня 
,новорічне свято «Ялинка-2019». Були придбані подарунки на Жіночій День 8 
Березня та День Вчителя працівникам КНЗ №147, 138 та НВК № 68, 149 
та 338. Надання транспорту для перевезень допомоги для Навчально- 
реабілітаційного центру № 9 за адресою Донецьке шосе, буд. 118. Організація 
суботника на о. Куряче.

Як депутат міської ради, протягом року я інформував городян про хід 
вирішення загальноміських проблем і виконання своєї передвиборчої 
програми-2015 на прийомах громадян, зустрічах з мешканцями та 
соцмережах. Для якісного забезпечення зворотного зв’язку між жителями та 
органами влади, прошу писати на мою офіційну сторінку у Фейсбуці, також 
на електронну пошту: virutisfond@giTiail.com. , дзвонити та надсилати листи у 
месенджери (viber, telegram) на телефони приймальні 096-108-81-60 та
099-468-42-14.

Депутат Дніпровської міської ради М. В. Кучугура

096-108-81-60

mailto:virutisfond@giTiail.com

