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Звіт
про діяльність депутата Дніпровської міської ради VII скликання за 2018

рік

Відповідно до ч.І ст. 16 Закону України « Про статус депутатів місцевих рад» 
депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, 
зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об’єднаннями громадян.

Я, Маковцев Ігор Ігорович -  обраний депутатом VII скликання в жовтні 2015 
року по 42-му виборчому округу. Працюю на посаді директора департаменту 
транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Член депутатської фракції «УКРОП».

Член постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та 
земельних відносин.

Інформація про діяльність депутата у міській раді у 2018 році:

Відвідав 9 сесій Дніпровської міської ради, був присутній на 10 засідань 
постійної комісії Дніпровської міської ради з питань архітектури, 
містобудування та земельних відносин.

Робота на виборчому окрузі:

Впродовж 2018 року було проведено 49 прийоми громадян по основному 
виборчому окрузі. Час і місце проведення особистих прийомів громадян 
кожний 1 та 3 четвер місяця з 15:00 до 17:00 у Дніпропетровському коледжі 
транспортної інфраструктури, що знаходиться за адресою : проспект Пушкіна, 
77-а , каб. 104 а. До мене як до депутата Дніпровської міської ради звернулося



понад 500 громадян стосовно різних питань, переважна більшість звернень 
стосується матеріальної допомоги, а також питань, що належать до житлово- 
комунального господарства.

За результатами звернень було виконано наступне:

- Придбано медичне обладнання для КЗ «Дніпропетровська міська клінічна 
лікарня №16» ДОР;

Поточний ремонт приміщення стоматології для КЗ «Дніпропетровська 
дитяча стоматологічна поліклініка» № З ДОР;

Поточний ремонт реанімаційного залу тимчасово приймального відділення 
« Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» № З 
ДОР;

- Поточний ремонт рентген-кабінету тимчасово приймального відділення

« Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» № З 
ДОР.

У закладах освіти:

Поточний ремонт із заміною вікон на металопластикові КЗО «Середня 
загальноосвітня школа №119»

- По 42 виборчому округу:

Поточний ремонт із заміни дверей на металопластикові у під’їздах ж/б по 
вул. Н. Алексєєнко, ЗО;

Поточний ремонт ганків ж/б по вул. Н. Алексєєнко, ЗО;

Поточний ремонт покрівлі ж/б по вул. Шмідта, 8а;

Поточний ремонт під’їзду №4 ж/б по просп. Пушкіна, 71;

Поточний ремонт кровельного покриття ж/б по вул. Н. Алексєєнко, 40 А;

Поточний ремонт під’їзду №2 та заміна вікон на металопластикові 
сходового маршу ж/б по вул. В. Антоновича, 64;

Поточний ремонт під’їзду №3 та заміна вікон на металопластикові 
сходового маршу ж/б по вул. Кавалерійська, 9;

Поточний ремонт під’їзду №6 ж/б по просп. Пушкіна, 6;

Поточний ремонт під’їзду №13 ж/б по вул. Робоча 24 А;

Поточний ремонт сходових грат ж/б по вул. Робоча 21 А;



Поточний ремонт під’їзду №3 та заміна вікон сходової клітини на 
металопластикові ж/б по вул. Філософська, 4/6;

Поточний ремонт під’їзду №5 та откосів сходової клітини ж/б по вул. 
Старокозацька, 52А;

Поточний ремонт системи водопостачання та каналізації ж/б по вул. 
Філософська, 44А.

Дитячі та спортивні майданчики:

- вул. Боброва, ЗО;

- вул. В. Антоновича, 68;

- вул. Звивиста, 58.

За моїм сприянням було виконано:

1. Заміна труб водопостачання:

- вул. Робоча, 24 а.

2. Ремонт під’їздів:

- вул. С. Нігояна, 5;

- вул. Філософська, 27;

- вул. Робоча, 19, 21.

3. Відновлення освітлення:

- вул. Громова, 5;

- проси. Пушкіна, 6, 71;

- пров. Голубиний;

- вул. Таллінська;

- вул. Канатна;

- вул. Н. Олексієнко;

- вул. Богданова;

- вул. Філософська;

- вул. Звивиста;

- вул. Аптекарська Балка.



4. Обріз дерев:

- просп. Пушкіна, 77, 77а;

- вул. Шмідта, 8а;

- вул. Філософська, 46-58;

- вул. Леваневського, 38,39,35,28, 26,33,31,16,29,12,17;

- пров. Січовий, 11, 13;

- вул. Звивиста, 62,72;

- вул. Боброва, 26, 23, 21а.

Надано матеріальну допомогу 127 громадянам у зв’язку із тяжким 
матеріальним становищем, на лікування та оздоровлення на суму 300 000, 00 
грн. За звітній період було написано 107 депутатських звернень.

Звіт депутата за 2018 рік було проведено 06.12.2018 року в 16:00 за місцем 
прийому громадян.

депутат Дніпровської міської ради VII скликання

З повагою,

І.І. Маковцев


