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ЗВІТ
про діяльність депутата Дніпровської міської ради VII скликання за 2019 рік

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої 
ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу 
зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини 
- виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих 
законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 1 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, Павлов Артем Григорович, обраний депутатом Дніпровської міської ради VII скликання по 
виборчому округу № 25. Працюю на посаді начальника управління правового забезпечення 
Дніпровської міської ради.

Член депутатської фракції "УКРОП".
Член постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування 

міської ради.

Інформація про діяльність депутата у міській раді та її органах у 2019 році:

відвідав 13 із 13 сесій міської ради;
відвідав 27 із 29 засідань постійної депутатської комісії.

За період здійснення повноважень в якості депутата місцевої пали протягом 2019 року:
- проведено 22 прийоми громадян та зустрічей з мешканцями округів (загалом прийнято 

близько 230 громадян) за наступними адресами та графіком: .

вул. Бригадна, 10, СЗШ № 10 -  перший четвер місяця з 15.00 до 18.00;
вул. Набережна Перемоги, 46 Б, СЗШ № 76 -  останній четвер місяця з 15.00 до 18.00.

- отримано близько 87 письмових та усних звернень від виборців;
- підготовлено та спрямовано до відповідних органів близько 50 депутатських звернень.
- надано матеріальну допомогу 143 громадянам у зв’язку із тяжким матеріальним становищем,

на лікування та оздоровлення, онкохворим та іншим соціально незахищеним мешканцям міста на 
загальну суму 300 000,00 грн. Дніпровська мі

вх. Л'о 4 0,



На початку 2019 року формувався титульний список робіт від Департаменту житлового 
господарства Дніпровської міської ради на поточний рік. Врахувавши потреби громадян, було 
проведено ремонті роботи за наступними адресами:

1. вул. Героїв Круг, 7, п. 1 -  заміна вікон, ремонт під’їзду;
2. пр. Д. Яворницького, 8, п. 1 -  заміна вікон;
3. пр. Д. Яворницького, 8 п. 2 -  заміна вікон, ремонт під’їзду;
4. пр. Д. Яворницького, 8 п. З -  заміна вікон, ремонт під’їзду;
5. вул. Ак. Чекмарьова, 7 п. 2, 3 -  заміна вікон, ремонт під’їзду;
6. вул. Героїв Крут, 9, п. 2, 3 -  покрівля;
7. вул. Наб. Перемоги, 60, п. 1,2, 3, 4, 5, 6 -  вимогцення;
8. вул. Наб. Перемоги, 54, п.1 -  панельні шви;
9. вул. Наб. Перемоги, 56, п. 2 -  панельні шви;
10. вул. Наб. Перемоги, 66, п. 2 -  панельні шви;
11. пр. Д. Яворницького, 7 -  покрівля.

На виконання Програми виконання доручень виборців у 2019 році проведені наступні 
роботи:

Шкільні заклади та заклади дошкільного виховання:
• ДНЗ № 132 -  ремонт коридору;
• ДНЗ № 132 -  придбано комп’ютер;
• ДНЗ № 164 -  придбано будинок-альтанку;
• ДНЗ № 164 -  придбано дитячих меблів;
• СЗШ № 10 -  придбано комп’ютери;
• СЗШ № 76 -  ремонт підлоги в коридорі та класному кабінеті;
• СЗШ № 76 -  придбано інтерактивну дошку.

За ініціативи та підтримки міського голови та мене, було проведено капітальний ремонт 
їдальні СЗШ № 10.

Медичні установи:
• Дніпропетровський спеціалізований клінічний центр матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва 

-  придбання кондиціонера та віконних жалюзі, фіксаторів верхніх та нижніх кінцівок;
• Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги -  поточний ремонт з 

улаштування вимощення;
• Міська клінічна лікарня № 16 -  поточний ремонт палати.

Поточний ремонт дорожнього покриття:
1. вул. Наб. Перемоги, 54;
2. вул. Наб. Перемоги, 56;
3. вул. Наб. Перемоги, 58;
4. вул. Наб. Перемоги, 60.
5. вул. Героїв Крут, 7

Житлово-комунальне господарство:
1. вул. Героїв Круг, 3 , 5 -  улаштування огорожі навколо прибудинкової території;
2. вул. Героїв Крут, 10 -  ремонт системи опалення;
3. вул. Наб. Перемоги, 68 -  ремонт під’їзду;
4. вул. Бригадна, 11 -  ремонт покрівлі;
5. пр. Гагаріна, 7 -  ремонт системи опалення;
6. пр. Д. Яворницького, 7 -  ремонт водостічних труб;
7. вул. Сімферопольська, 19 Б -  поточний ремонт прибудинкової території.



. г

оустрій території:
1. вул. Героїв Крут, 8,9, 10 -  встановлення лавок;
2. вул. Севастопольська, 28, ЗО -  встановлення лавок;
3. вул. Наб. Перемоги, 58, 60 -  встановлення лавок;
4. вул. Сімферопольська, 19 А -  поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової 

території;
5. вул. Наб. Перемоги, 66 -  встановлення дитячого спортивного майданчика;
6. вул. Героїв Крут, 5 -  встановлення дитячого майданчика.

Як і в 2018, так і в 2019 році я продовжив реалізували масштабний проект «LED освітлення» 
у дворах будинків по вул. Героїв Крут, просп. Д. Яворницького, а також в Севастопольському парку 
та освітлення футбольного поля та двору СЗШ № 10.

В 2019 році за численними зверненнями мешканців та за моєї підтримки було встановлено 
антипаркувальні стовпчики понад буд. 1, 3, 5 по вул. Героїв Крут та буд. 58 по 
вул. Наб. Перемоги.

Окрім цього, в рамках Програми виконання доручень виборців, для підтримки студентської 
молоді гуртожитків міста, мною було ініційовано проведення Кубку міської ради по футболу, з 
призовим фондом.

Також, в 2019 році було закінчено капітальний ремонт житлового будинку № 1 по 
вул. Севастопольська, який полягав в посиленні фундаменту та стін будинку за новою технологією 
закачування полімерів.

Отже, протягом 2019 року громадяни звертались до мене з наступних питань:
- матеріальна допомога -  45 %;
- житлово-комунальне господарство -  33%;
- благоустрій -  15%; 

освіта та медицина -  5%;
- інше -  2%.

Звіт депутата за 2019 рік було проведено 21.12.2019 року в актовому залі СЗШ № 76 за 
адресою: вул. Наб. Перемоги, 46 Б у присутності небайдужих мешканців округу, де було підбито 
підсумки проведеної роботи та обговорено з мешканцями плани на 2020 рік, за результатами чого 
було надано відповідні доручення.

З повагою,
депутат Дніпровської міської ради VII скликання

вик. Романчук Марина Миколаївна 063 368 98 04


