РІЧНИЙ ЗВІТ
за рік виконання депутатських повноважень
депутата Дніпровської міської ради VII скликання
від фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ»

КУПРІЄНКА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА
в період з 21 листопада 2018 року по 11 грудня 2019 року
Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у рамках
повноважень звітую про роботу депутата Дніпровської міської ради за період з
21 листопада 2018 року по 11 грудня 2019 року
Я, Купрієнко Олександр Юрійович, був обраний депутатом Дніпровської
міської ради 25 жовтня 2015 року. Є членом депутатської фракції «Об’єднання
«САМОПОМІЧ», членом постійної комісії міської ради з питань бюджету,
фінансів та місцевого самоврядування.
Пріоритетними напрямками своєї депутатської діяльності визначив:
• захист законних прав та інтересів мешканців міста;
• запобігання та протидія корупційній діяльності у дитячих садках та
школах міста;
• допомога ОСББ та ЖСК;
• реалізація програми шкільних дебатів;
• врегулювання й вдосконалення процесу надання виконавчими
органами міської ради адміністративних послуг.
За звітний період взяв участь у 10 з 13 пленарних засіданнях сесії міської
ради та засіданнях постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та
місцевого самоврядування.
Також приймаю активну участь у роботі інших постійних комісій міської
ради.
Мною ведеться активна робота по сприянню діяльності ОСББ в місті,
взаємодії
з
виконавчими
органами
міської
ради
та
виробниками/постачальниками комунальних послуг, у тому числі з метою
подолання спротиву та протизаконних дій у втіленні реформи ЖКГ в Україні і в
місті.
Приймаю безпосередню участь з реалізації Програми розвитку освітньої
технології «Дебати» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на
2017-2021 роки.
З моменту прийняття Програми підтримки ОСББ та ЖБК мною регулярно
проводиться контроль, хід і прозорість її виконання. •
Мною, і моєю командою приймається активна участь у захисті законних
прав, інтересів жителів та прав усієї громади міста шляхом допомоги у складанні
та поданні належним чином звернень, скарг та актів:
- у комунальні підприємства міста;
- виконавчі органи міської ради;
- тощо.
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На виборчому окрузі загалом проведено близько 42 зустріли із жителями
та відповідно до графіку особисто або спільно з помічниками проводиться
прийом громадян.
Проведено прийомів - 12.
У громадській приймальні було зафіксовано 321 звернення жителів міста.
За моїм клопотанням:
- проведено 21 поточний ремонт у багатоквартирних житлових будинках;
- отримали адресну матеріальну допомогу 206 осіб;;
- закуплено нову комп’ютерну та відео техніку в 1 комунальному закладу
освіти міста.
Періодично беру участь в семінарах з розвитку особистості та громади в
цілому, у консультаціях із представниками міжнародних організацій для
вирішення нагальних потреб громадян та розвитку усіх галузей міста.
Про свою депутатську діяльність періодично особисто та через ЗМІ
інформую громадськість міста, беру участь у програмах на обласному та
міському телебаченні. Постійно з ’являються мої коментарі та матеріали щодо
нагальних проблем жителів міста у друкованих виданнях та соціальних мережах.
Громадська приймальня депутата міської ради:
м. Дніпро, вул. Березинська, 4, 1 поверх
«НВК № 139 «ЗНЗ - ЦТ «ДУМА» ДМР
3-тя середа місяця, з 16:00 до 19:00
тел. 097-248-00-89
099-792-00-61

Депутат міської ради

О. Ю. Купрієнко
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