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ЗВІТ
Про діяльність депутата Дніпровської міської ради VII скликання 

Кутузова Михайла Алефтиновича за 2019 рік.
Шановні мешканці 40 округу! Я би хотів почати свій звіт за 2019 рік словами подяки вам за нашу 
спільну роботу, за ваші звернення, за небайдужість до міста в якому ви мешкаєте. В 2015 році я 
став депутатом міської ради на вашому окрузі. Спочатку мені було дуже важко, тому що я не 
знав з чого почати , так як отримав дуже запущений округ. Розбиті дороги, в будинках течі пок
рівель, затоплення підвалів, старі труби опалення, водопостачання та теплопостачання, я вже не 
кажу за старі дерев’яні вікна, які самі ж люди закривали картоном. Але я вибрав цей округ тому, 
що тут пройшло все моє дитинство, я ішов до школи по алеї, я грав в футбол на полі і через сті
льки років я побачив розбиту алею, зруйноване футбольне поле. І моя мрія є і буде зробити цей 
округ кращим. Вже в цьому році збулась моя мрія: ми завершили благоустрій алеї,який почали у 
2018 році, були омолоджені дерева, вздовж всієї алеї було відновлене освітлення, для відпочинку 
були встановлені лавочки. Також великим проривом на окрузі в цьому році стала реконструкція 
футбольного поля. Для команди мешканців мною були подаровані професійні футбольні м'ячи. 
Слова подяки хочу виразити міському голові м. Дніпра Борису Філатову та департаменту благо
устрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за підтримку в реконструкції алеї і футбо
льного поля.
За 2019 рік я, як депутат міської ради, був присутній на 10 з 12 сесіях міської ради, та як заступ
ник голови постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних від
носин брав участь у роботі в засіданнях 12 комісій. В цьому році моїми помічниками було при
йнято 396 заяв та звернень,було проведено 50 зустрічей з мешканцями округу. Я  дуже вам вдяч
ний за довіру. Мною було підготовлено 60 звернень та запитів.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у 2017 році прово
див прийом на виборчому окрузі за адресами:
вул. Михайла Драгоманова ,50 СЗШ№13 - 1-ша середа місяця 16.00-18.00;
пр. Б. Хмельницького , 8г СЗШ № 37 - 2-га середа місяця 16.00-18.00;
вул. Князя Ярослава Мудрого , 42, Центральна
районна у місті Дніпрі рада - щочетверга 15.00-17.00;

В 2019 ріку за програмою виконання доручень виборців за рахунок депутатського фонду були 
виконані наступні роботи.
Житлові будинки.
1. ОСББ « Л. Стромцова, 4,6» - поточний ремонт під'їздів житлового будинку.
2. ОСББ « Л. Стромцова, 4,6» - поточний ремонт під'їздів із заміни електромереж житлового бу
динку за адресою: вул. Леоніда Стромцова, 6.
3. ОСББ « Л. Стромцова, 4,6» - поточний ремонт під'їздів із заміни електромереж житлового бу
динку за адресою: вул. Леоніда Стромцова, 4.
4. Поточний ремонт під'їздів зі встановленням металопластикових дверей з укосами житлового 
будинку за адресою: просп. Пилипа Орлика, 19-А.
5. Поточний ремонт ганку під'їзду житлового будинку за адресою: просп. Пилипа Орлика,17-А.
6. ОСББ « П. Орлика» - поточний ремонт зливової системи житлового будинку за адресою: про
сп. Пилипа Орлика,21, 21-А.



7. ОСББ « Димитрова, 50-52»- поточний ремонт електромереж під'їзду № 2 житлового будинку за 
адресою: вул. Михайла Драгоманова, 50.
8. ЖБК № 284- поточний ремонт під'їздів із заміни дверних блоків на металопластикові житло
вого будинку по вул. Михайла Драгоманова, 54.
9. ЖБК № 10 - поточний ремонт під'їздів житлового будинку по вул. Менахем- Мендл Шнеєрсо- 
на,13.
10. Поточний ремонт із заміни дверних та віконних блоків на металопластикові у під'їзді житло
вого будинку за адресою: вул. Менахем- Мендл Шнеєрсона, 9.
11.ОСББ « Мініна -  7» - поточний ремонт із заміною дверних та віконних блоків на металоплас
тикові у під'їзді житлового будинку за адресою: вул. Менахем- Мендл Шнеєрсона, 7.
12.0К ЖБК № 79 « Газовщик» - поточний ремонт системи центрального опалення в підвалі 
житлового будинку за адресою: просп. Олександра Поля, 107-В.
13.ОСББ « Хмельницького, 8-Д»- поточний ремонт системи холодного водопостачання житлово
го будинку за адресою: просп. Богдана Хмельницького,8-Д.
14.0К ЖБК № 36 - поточний ремонт системи каналізації у підвалі житлового будинку за адре
сою: вул. Леоніда Стромцова, 4-Г.
15 Поточний ремонт під'їздів № 9, 10 із заміною дверних блоків на металопластикові у житло
вому будинку за адресою: вул. Менахем- Мендл Шнеєрсона, 11.
16.ОСББ « Кірова-43,45»- поточний ремонт із заміни дверних та віконних блоків на металоплас
тикові у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Олександра Поля, 45.
Навчальні заклади.
1. КЗО« Дошкільний навчальний заклад ( ясла- садок)» № 226 Дніпровської міської ради - поточ
ний ремонт покрівлі та вентиляційних накривок.
2.  КЗО «Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю» Дніпровської міської ради - 
придбання проектору, монітору, кронштейну і кабелю для інтерактивної дошки.
3. КЗО « Спеціалізована школа № 13» Дніпровської міської ради -  придбання меблів.
За моїм зверненням в департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради в рамках ре
алізації програми міського голови Бориса Філатова « Безпечна школа» в КЗО « Спеціалізована 
школа № 13» Дніпровської міської ради була поставлена пропускна система та відеокамери.

Згідно Ваших заяв мною були подані звернення до департаменту житлового господарства Дніп
ровської міської ради на 2019 рік. Буди проведені департаментом житлового господарства на 40 
міському окрузі такі роботи.
1. вул. Менахем- Мендл Шнеєрсона, 5- ремонт покрівлі.
2. просп. Богдана Хмельницького, 10-Г- поточний ремонт під'їздів.
3. вул. Менахем- Мендл Шнеєрсона, 11 - поточний ремонт 2 під'їзду.
4. вул. Менахем- Мендл Шнеєрсона, 11 - поточний ремонт із встановленням металопластикових 
вікон та дверей з укосами в 3,6,7,8 під'їздах.
5. вул. Леоніда Стромцова, 2-В - поточний ремонт із заміни електромереж в 4 під'їзді.
6. вул. Леоніда Стромцова, 2-В- заміна труб центрального опалення в підвалах 1.2.3.4.під'їздів.
7. просп. Богдана. Хмельницького, 12-Г- поточний ремонт труб центрального опалення в 1.2.3.4 
під'їздах.
8. просп. Пилипа Орлика, 19- поточний ремонт труб холодного водопостачання в 1.2.3.4 під'їздах.
9. просп. Богдана Хмельницького, 8-А- поточний ремонт труб центрального опалення в 
1.2.3.4.5.6. під'їздах.
10. вул. Леоніда Стромцова, 4-А- поточний ремонт труб холодного водовідведення та системи 
опалення в 1.2.3.4 під'їздах.
11. просп. Б. Хмельницького, 14- поточний ремонт системи опалення на горищі.
Дякую департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради за співпрацю.
За рахунок депутатського фонду придбали будівельні матеріали для війскової частини А4608. 
Згідно звернень громадян та для покращення благоустрою території району мною було ініційо
вано встановлення дитячих та спортивних майданчиків за адресами:
1. вул. Леоніда Стромцова, 4, 6 -  спортивний та дитячий майданчики.
2. просп. Олександра Поля, 43,45- спортивний майданчик.



За рахунок депутатського фонду для реконструкції алеї були встановлені залізобетонні сфери та 
придбали і встановили лави для відпочинку. Також за моїми зверненнями в департамент благо
устрою та інфраструктури Дніпровської міської ради був проведен капітальний ремонт прибу- 
динкових територій за адресами:

1. вул. Менахем - Мендл Шнеєрсона, 19.
2. просп. Богдана Хмельницкого, 2, 2-А, 4,6.
3. просп. Богдана Хмельницкого, 12,12-В, 14,14-А, 16, 16-А.

Провели спил та обрізку сухостою за адресами:
просп. Олександра Поля, 43,45.

Я хочу висловити щиру подяку Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської 
міської ради за роботу ремонта прибудинкових територій та підтримку в реконструкції алеї. За 
моїм зверненням в департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради на 50 черговій сесії 
міської ради VII скликання було прийняте рішення територію вздовж алеї надати статус зеленої 
зони.

315 громадян в рамках Програми виг ^ ' атеріальну допомогу.

З повагою депутат міської ради М. А. Кутузов.


