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Звіт депутата Дніпровської міської ради
Максюти Олега Миколайовича за 2018 рік
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
У 2015 році був обраний від політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ПАТРІОТІВ - УКРОП» на 31 виборчому окрузі, член постійної комісії
міської ради з питань транспорту, зв'язку та екології.
Присутність на сесіях ДМР за звітний рік - 10 з 11 проведених.
Присутність на засіданнях постійної депутатської комісії за звітний рік - 34 з
36 проведених.
Робота на виборчому окрузі: прийоми громадян
Відповідно до ст 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
з початку січня по листопад 2018 року, мною особисто та моїми помічниками
було проведено 21 прийом, на котрих люди зверталися як за наданням
адресної матеріальної допомоги, так і за підтримкою у вирішенні питань
поточних та капітальних ремонтів житлового фонду, особливо у будинках
ОСББ.
Мешканці не лише 31 виборчого округу, а й з інших по м. Дніпро, отримали
матеріальну допомогу на загальну суму 300 тисяч гривень. Взагалі, допомогу
отримали 194 людини, які опинилися у скрутній матеріальній ситуації.

Проведення прийомів відбувалося:
1. Лівобережний-3, Проспект Миру 51 А, СШ №147, актова зала.
Кожен перший вівторок місяця, з 16:00 - 18:00
2. Проспект Слобожанський 8, приміщення Індустріальної районної ради,
кабінет №1. Кожен третій четвер місяця з 17:00 - 19:00
Перелік документів:
1. Звернення, написане власноруч
2. Копії: паспорт, ІНН, посвідчення: пенсійне, інвалідність, ветеран праці,
АТО та інші.
3. Оригінали: справка про склад родини, справка про доходи заявника та
усіх зареєстрованих
4. Оригінали або копії з мокрими печатками: медичні виписки та
епікризи, справки від лікарів і тд.
Виплати можна було отримати на поштовому відділенні або перерахунком на
картку «Приват Банку». Поцікавитися станом реєстрації документів та
наявністю коштів можна за адресою: вул. Шевченко, 11, по телефону:
056-745-56-60.
Прийоми велися до останнього присутнього мешканця, ніхто не залишився
поза увагою.
Робота на виборчому окрузі: поточні ремонти
Також, відповідно до програми виконання доручень виборців Депутатами
Дніпровської міської ради VII скликання, згідно клопотань мешканців
округу, було виконано ряд робіт по наступним об’єктам:
• ОСББ "Башта Лівобережна": поточний ремонт із заміною дерев'яних
блоків на металопластикові вікна;
• ОСББ "Башта Лівобережна": поточний ремонт міжпанельних швів
• ОСББ “Родина 123”: поточний ремонт покрівлі;
• ОСББ “Ліра”: поточний ремонт міжпанельних швів;
• ОСББ “Проспект Миру 89-91”: поточний ремонт міжпанельних швів;
• ОСББ “Наш лідер”: поточний ремонт міжпанельних швів;
• ОСББ “Наш лідер”: поточний ремонт із заміни системи опалення;
• ОСББ “Миру-19”: поточний ремонт покрівлі;
• ОК ЖБК №406: поточний ремонт під’їздів;
• ОК ЖБК №403: поточний ремонт під’їздів;
• ОСББ “Миру-5”: поточний ремонт вікон з заміною на металопластикові;
• ОСББ “Усенка-13”: виконання робіт з капітального ремонту по газифікації
окремих квартир.
• вул. Усенка, буд. 15: поточний ремонт під’їздів;

• ОСББ “Ефективні системи управління”: поточний ремонт із заміни вікон
на металопластикові у під’їздах;
• вул. Усенка, буд. 15: поточний ремонт міжпанельних швів;
• ОСББ “Мрія 71”: поточний ремонт міжпанельних швів;
• ОСББ “Донецьке шосе 121”: поточний ремонт покрівлі;
• вул. Лілейна 154: КП “Спорт-Дніпро”, придбання дитячого ігрового
комплексу;
• КПНЗ “ДЮСШ №2”: придбання спортивної форми, м’ячів та
тренувального екіпірування.
У грудні 2018 року я, разом з командою, був запрошений та відвідав загальні
збори у 8 будинках ОСББ, з іншими головами ми спілкувалися на прийомах.
Саме така активна позиція мешканців допомагає ефективно планувати
наступний рік.
Робота на виборчому окрузі: ігрові та спортивні комплекси
• проспект Миру, буд. 43: встановлення дитячого ігрового комплексу
• проспект Миру, буд. 89: встановлення дитячого ігрового комплексу
• поспект Миру, буд. 77: встановлення дитячого ігрового комплексу
Завдяки співпраці з міським головою та департаментом житлового
господарства, було проведено низку поточних ремонтів у житлових
будинках, а також на 2019 рік заплановано наведення ладу у підвалах
будинків за такими напрямками як каналізація та холодне водопостачання.
Шановні мешканці! Наша команда чекає на вас у приймальні дні, будемо раді
надати допомогу у межах своєї компетенції та запрошуємо до співпраці:
запрошуйте нас на збори у будинках, звертайтеся через соцмережі та
приходьте на прийом. Лише разом ми зможемо змінити наш район на краще!

З повагою,
Депутат міської ради

О.М. Максюта

