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ЗВІТ
Про діяльність депутата Дніпровської міської ради VII скликання 
Кутузова Михайла Алефтиновича за 2018 рік.
За 2018 рік я як депутат міської ради був присутній на 10 з 11 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 15 засіданнях комісії з 17.Мною було підготовлено 56 звернень та 
запитів.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у 2017 році 
проводив 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;

За 2018 рік за програмою виконання доручень виборців за рахунок депутатського фонду були ви
конані наступні роботи.
Житлові будинки.
1. Пр. О. Поля ,107-в- поточний ремонт системи опалення у підвальному приміщенні під’їздів №
3,4-
2. Пр. Б. Хмельницького, 16-а-поточний ремонт системи опалення у підвальному приміщенні 
під’їздів № 3, 4.
3. Пр. Б. Хмельницького, 8- поточний ремонт укосів та ремонт паралету покрівлі у під їзді №7.
4. Пр. Б. Хмельницького, 10- поточний ремонт зі встановленням металопластикових дверей з уко
сами у під’їздах № 1-6.
5. Вул. Менахем-Мендл-Шнеєрсона, 17- поточний ремонт системи холодного водопостачання.
6. Пр. О. Поля, 91- поточний ремонт покрівлі під’їзду № 1.
7. Пр. Б. Хмельницького, 6- поточний ремонт під’їздів № 1-4 із заміни електромереж.
8. Пр. П. Орлика, 21-21-а- поточний ремонт зовнішнього водовідведення під’їздів № 1-4.
9. Вул. А. Янгеля, 7- поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові в під’їзді № 8.
10. Пр. О. Поля, 85 -  поточний ремонт під’їзду № 1.
П.Вул. Менахем-Мендл-Шнеєрсона, 5- поточний ремонт із встановленням металопластикових 
вікон з укосами у під’їзді № З
12. Пр. Пилипа Орлика, 17- поточний ремонт із встановлення металопластикової двері з укосами.
13. Пр. Пилипа Орлика, 17- а- поточний ремонт із встановлення металопластикової двері з уко
сами.
14. Пр. О. Поля, 20 -  поточний ремонт під’їзду.

Навчальні заклади.
1. КЗО« Дошкільний навчальний заклад ( ясла- садок)» № 293- поточний ремонт пральні.
2. КЗО« Дошкільний навчальний заклад ( ясла- садок)» № 195- поточний ремонт холу.
3. КЗО «Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю»-придбання інтерактивного 
комплексу.
4. КЗО« Дошкільний навчальний заклад ( ясла- садок)»№ 226- придбання меблів.



іедичні заклади.
1.КЗ« Дніпропетровська клінічна лікарня № 5»ДОР- придбання меблів.
Керуючись правом наданим мені ст.. 2.3.15.24.Закону України « Про статус депутатів місцевих 
рад, та ст.. 13.7.14.17.Закону України « Про звернення громадян» були вирішені питання титуль
ного списку на 2018 рік.
1. Пр. О. Поля, 89- ремонт покрівлі.
2. Пр. П. Орлика, 19- ремонт сантехсистем.
У 2018 році були вирішені питання омолодження та спилу аварійних дерев за адресами:
1. Пр. Б. Хмельницького,4. 4 -г . 4.
2. Пр. Б. Хмельницького, 12 -в.
3. Пр. Б. Хмельницького, 16-6 .
4. Вул. Стромцова, 2 -б , 2 -в .
5. Вул. Стромцова, 4 -б.
6. Вул. Шнеерсона, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19.
7. Пр. Поля, 59, 85, 87, 89.
8. Пр. П. Орлика, 19.
9. Пр. П. Орлика, 21 -  21а.
Відповідно мого звернення як депутата в КП «Теплоенерго» було проведено утеплення 
трубопроводів тепломереж.
За заявою мешканців будинків по пр. Б. Хмельницького № 12-г та керуючись Наказом Міністер
ства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145 « Про затвердження Державних санітарних 
норм та правил утримання територій населених місць» було встановлено та огороджено місце 
для контейнерів.
Згідно звернень громадян та для покращення благоустрою території району мною було ініційо
вано встановлення дитячих та спортивних майданчиків за адресами:
1. Пр. О. Поля, 85 -  спортивний майданчик.
2. Пр. О. Поля, 89 -дитячий майданчик.
3. Пр. Б. Хмельницького, 8-г-дитячий майданчик.
В 2018 році за підтримки міського голови Бориса Філатова здійснилася моя мрія- відновлення 
алеї від вул. Вакуленчука до пр. П.Орлика. На алеї було проведено омолодження та спіл аварій
них дерев та відновлено електропостачання. Частина алеї заасфальтована, продовж роботи бу
дуть проведені у 2019 року, також положено асфальтове покриття від пр. Б. Хмельницького, 12-г 
до пр. О. Поля.
Прийняв участь та надав спонсорську допомогу в організації та проведенні Кубку Всеукраїнсь
кої федерації черлідингу та чир-спорту. В КЗО « Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок)» 
№ 280 прийняв участь та подарував подарунки закладу з нагоди 50-ї річниці створення.
На вирішення проблеми соціально- незахищених верст населення було надано матеріальну допо
могу 295 громадянам.

З повагою депутат міської ради М. А. Кутузов.


