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Дніпровському міському голові 

Філатову Б.А. 

 

 

Звіт депутата Дніпровської міської ради 

Максюти Олега Миколайовича за 2019 рік 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

 
Був обраний на 31 виборчому окрузі, член постійної депутатської комісії 
міської ради з питань транспорту, зв’язку та екології.  
 
За звітний період був присутній на 12 сесіях ДМР з 13 проведених. 
Був присутній на 26 з 28 проведених засіданнях своєї депутатської комісії. 
 
Робота на виборчому окрузі: прийоми громадян 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
За 2019 рік мною особисто та моєю командою було проведено 21 
депутатський прийом, та 14 відвідувань зборів ОСББ, на котрих голови ОСББ 
та ініціативні мешканці району зверталися за підтримкою у вирішенні питань 
поточних ремонтів житлового фонду, за наданням адресної матеріальної 
допомоги та взагалі покращення благоустрою району: від освітленні вулиць, 
до ремонту внутрішньоквартальних доріг.  
 
Було розглянуто за 2019 рік: 

• Особистих звернень громадян з приводу матеріальної допомоги – 188 
осіб. Усі отримали адресну матеріальну допомогу на суму 300 тис. грн. 

• Звернень голів ОСББ та ініціативних груп житлових будинків з різних 
питань – 47, виконано 33.   

  



 
Проведення прийомів: 

1. Лівобережний-3, вул. Березинська, 29, КЗО СЗШ № 138, останній 
понеділок місяця з 16:00 – 18:00 

2. Проспект Слобожанський 8, приміщення Індустріальної районної ради, 
кабінет №1. Останній четвер місяця з 17:00 – 19:00 
 

Графік прийому оновлений на 2020 рік залишається без змін. 
 
Перелік документів: 

1. Звернення, написане власноруч 
2. Звернення для отримання коштів на картку Приват-Банку (за бажанням 

виборця та наявністю картки) 
3. Копії: паспорт, ІПН, посвідчення: пенсійне, інвалідність, ветеран праці, 

АТО та інші. 
4. Оригінали: справка про склад родини, справка про доходи заявника та 

усіх зареєстрованих. 
5. Оригінали або копії з мокрими печатками: медичні виписки та 

епікризи, справки від лікарів, тощо. 
 

Виплати можна отримати на поштовому відділенні за місцем реєстрації 
заявника, або перерахунком на картку «Приват Банку».  
 
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 «Донецьке шосе 121», Донецьке шосе, буд. 121 - поточний ремонт 

міжпанельних швів; 
● ОСББ «Донецьке шосе 121», Донецьке шосе, буд. 121 - поточний ремонт 

покрівлі; 
● ОСББ «Наш Лідер», вул. М. Міхновського, буд. 2 - поточний ремонт 

міжпанельних швів; 
● ОК «ЖБК 403», проспект Миру, буд. 21 - поточний ремонт міжпанельних 

швів; 
● ОК «ЖБК 403», проспект Миру, буд. 21 - поточний ремонт системи 

каналізації; 
● ОК «ЖБК 406», проспект Миру, буд. 17 - поточний ремонт системи 

холодного водопостачання; 
● ОК «ЖБК 406», проспект Миру, буд. 17 - поточний ремонт  



● ОСББ «Башта Лівобережна», проспект Миру, буд. 55 – поточний ремонт 
під’їзду; 

● ОСББ «Елісон», проспект Миру, буд. 49 – поточний ремонт під’їзду; 
● Вул. Усенка, буд. 15 – поточний ремонт під’їзду; 
● ОСББ «Мрія 71» , проспект Миру, буд. 71 – поточний ремонт під’їзду; 
● ОСББ «Ефективні системи управління», вул. Міхновського, 7 - – поточний 

ремонт під’їздів; 
● ОСББ «Ефективні системи управління», вул. Міхновського, 5 – поточний 

ремонт вимощення; 
● ОСББ «Проспект Мира 89-91», проспект Миру, буд. 89  – поточний ремонт 

під’їзду; 
● ОСББ «Проспект Мира 89-91», проспект Миру, буд. 89  – поточний ремонт 

покрівлі; 
● ОСББ «Наш Лідер», вул. М. Міхновського, 2 89  – поточний ремонт 

системи опалення; 
● ОСББ «Слобожанський 77», проспект Слобожанський 77 – поточний 

ремонт із заміною вікон у під’їздах на металопластикові; 
● ОСББ «Проспект Миру 5», проспект Миру, буд. 5 – поточний ремонт із 

заміною вікон і дверей у під’їздах на металопластикові; 
● ОСББ «Миру-3 Дніпро», проспект Миру, 3 – поточний ремонт із заміною 

вікон у під’їздах на металопластикові; 
● ОСББ «Вільний 4», провулок Вільний, буд. 4 – поточний ремонт із 

заміною вікон на металопластикові. 
 
Також, завдяки плідній співпраці нашої команди з мешканцями, 
комунальниками району та міським головою Філатовим Б.А., були виконані 
наступні поточні ремонти: 

• Вул. Усенка, 15 – поточний ремонт системи хвс та каналізації; 
• Вул. Донецьке шосе, 109 – поточний ремонт системи хвс та каналізації; 
• Проспект Миру, 31 – поточний ремонт системи хвс та каналізації; 
• Проспект Миру, 35 – поточний ремонт системи хвс та каналізації; 
• Проспект Миру, 51 – поточний ремонт каналізації; 
• Проспект Миру, 73 – поточний ремонт системи хвс та каналізації; 
• Проспект Миру, 83 – поточний ремонт системи хвс та каналізації; 
• Проспект Миру, 93 – поточний ремонт каналізації; 
• Проспект Миру, 51 – поточний ремонт покрівлі; 
• Проспект Миру, 65 – поточний ремонт покрівлі; 
• Донецьке шосе 131 – поточний ремонт міжпанельних швів; 
• Вул. Усекнка, 5 – поточний ремонт міжпанельних швів. 

 
 



Робота на виборчому окрузі:  
встановлення дитячих ігрових комплексів та тренажерів 

● Вул. М. Міхновського, 9 – встановлення дитячого ігрового комплексу 
● Проспект Миру, 25 – встановлення дитячого ігрового комплексу 
● Між вул. Січеславська, 6 та ДНЗ №1 – встановлення комплексу для 

воркауту. 
 

У 2020 році планую проведення поточних ремонтів на окрузі, проведення 
зустрічей у будинках та надання консультаційної допомоги для ОСББ, 
надання матеріальної допомоги людям, які опинилися у скрутному становищі 
та потребують уваги. 
Також завдяки ініціативі міського голови, Філатова Б.А., плануємо 
продовжити добру традицію наведення ладу у підвалах та на дахах будинків, 
встановленні дитячих майданчиків та спорткомплексів, ремонту доріг. 
 
Шановні громадяни! Чекаємо на вас у години депутатських прийомів. 
Завдяки вашій активності та небайдужій позиції, ви допоможете міській 
владі дізнатися про проблеми нашого Лівобережного-3 та разом навести лад і 
покращити якість життя.  
 
 

 
З повагою,  
Депутат міської ради       О.М. Максюта 
 

 


