ЗВІТ
ПИЛИПЕНКО АНЖЕЛІКИ АНАТОЛІЇВНИ
за 2018 рік
Коротка біографічна довідка. Народилась в м. Дніпропетровську у 1970
році. У 1987 році закінчила з золотою медаллю СІІІ № 20.
У 1994 році закінчила Дніпропетровський державний університет за
спеціальністю
«Психолог-практик.
Викладач».
В
2011
році
в
Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара отримала другу
вищу освіту за спеціальністю «Мепеджер-економіст». У 2017 році в
Університеті митної справи та фінансів здобула третю вищу освіту за
спеціальністю «Юрист».
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий
ступінь кандидата юридичних наук. У 2014 році отримала вчене звання доцента
кафедри цивільно-правових дисциплін.
З липня 2009 року по теперішній час працюю доцентом кафедри
цивільного, господарського та екологічного права Університету митної справи
та фінансів.
Виховую двох дітей.
Відповідно до Передвиборчої програми депутата міської ради (за
розділами), а також Програми виконання доручень виборців депутатами
Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки, за
звітний період виконано:
Розвиток міської інфраструктури
Пункт передвиборчої програми

Резул ьтат ви конання

Провести ремонт, відновлення,
встановлення
дитячих
та
спортивних
майданчиків
на
території округа.
Проведення протизсувних заходів
на схилах балки Тунельної та на
ж/м Сокіл-2.

Встановлено 2 дитячих майданчика, 1
тренажерний майданчик та 1 футбольне
поле на території округа.
Ініційовано
проведення
перевірок
юридичних
підстав
розміщення
та
діяльності, а також відповідності нормам
екологічної
та
інженерної
безпеки
сміттєзвалища на території балки на ж/м
Сокіл-2 в районі вул. Євпаторійської. За
результатами
перевірок
ініційовано
закриття даного сміттєзвалища, оскільки
воно підсилює зсувні процеси у балці та
негативно впливає на екологічний стан
даної території.

Запровадити
проект
із
забезпечення
соціальним
транспортом
мешканців
ж/м
«Сокіл»
(продовження
тролейбусної
колії
від
вул.
Панікахі до Бульвару Слави (на
ж/м «Сокіл»).

8 вересня 2018 року відбулося відкриття
тролейбусного маршруту № 21 «ж/м
«Сокіл-2» - площа Соборна», на якому
тепер працюють 8 комфортабельних
тролейбусів з облаштуванням для осіб з
особливими потребами.

Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста
Пункт передвиборчої програми

Результат виконання

Сприяти організації контролю з
боку громадськості та органів
самоорганізації населення (ОСІ!)
за проведенням реформ у сфері
ЖКГ, діяльністю
підгіриємствнадавачів послуг в цій сфері,
якістю та повнотою
наданих
послуг, тарифами на них.

Підтримка та співпраця з відділом по
роботі
з
органами
самоорганізації
населення та об’єднаннями громадян
департаменту
з
питань
місцевого
самоврядування,
внутрішньої
та
інформаційної
політики
Дніпровської
міської ради - проведення серії навчальних
семінарів
та
організація
системної
консультативної роботи з юридичних,
організаційних питань, з питань створення
та функціонування ОСН для ініціативних
груп та діючих ОСНів. Підготовка та
лобіювання змін до Програми сприяння
діяльності
та
розвитку
органів
самоорганізації населення м. Дніпра на
2014-2020 роки щодо першочергового
розгляду пропозицій ОСН до плану
соціально-економічного розвитку міста.
Проведено капітальний ремонт частини
вулиць Свпаторійської та Космодромної, а
також доріг біля будинків № 8, 81 та 83 по
вул.
Високовольтна.
ГІролобійовано
включення внутрішньоквартальних доріг
округу до титульних списків ремонтних
робіт на 2019 рік на суму 7 мли. гри.
Розробила чотири проекти рішень, які
були прийняті міською радою, щодо
внесення
вдосконалюючих
змін
до
Програми сприяння діяльності об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків,
житлово-будівельних
кооперативів
та
обслуговуючих
кооперативів
у
багатоквартирних будинках міста Дніпра
на 2016 - 2020 роки. Зокрема, щодо
звільнення ОСББ та ЖБК від проведення
торгів у системі ГІРОЗОРРО в межах

Змінити підхід до ремонту доріг та
перейти від «латочного» ремонту
до запровадження практики їх
капітальної модернізації.

Сприяти у залученні додаткових
коштів
та
інвесторів
для
впровадження в будинках ОСББ,
ЖБК, ОСИ та всій системі ЖКГ
сучасних
енергозберігаючих
технологій.

і
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Забезпечити організаційно-правову
підтримку ініціативним групам зі
створення ОСББ та ОСН для
ефективного
вирішення
мешканцями питань управління
будинками та територіями.

Забезпечити
проведення
безкоштовних
консультацій,
надання юридичної допомоги з
питань створення та реєстрації
ОСББ та ОСН, навчання бажаючих
активістів на курсах управителів
багатоквартирних
будинків
з
видачею свідоцтва державного
зразка.

встановлених законодавством
допорогових закупівель тощо. Гїролобіювала
збільшення фінансування Програми в
бюджеті 2019 року до 38 мли. гри.
Проводила особисті консультації для
ОСББ та ЖБК, щодо підготовки заявок на
учасрї? у вищезазначеній міській Програмі,
а також в обласному конкурсу мініпроектів
з
енергоефективності
та
енергозбереження
серед
локальних
громад,
що
проводився
Дніпропетровською
обласною
радою.
Завдяки цьому вдалося залучити з
обласного бюджету 585 900 гри. для
вирішення проблем 19 ОСББ та ЖБК
міста. Підтримувала будинки, що брали
участь у цих програмах за допомогою
коштів, що може розподіляти депутат в
рамках
Програми виконання доручень
виборців депутатами Дніпропетровської
міської ради VII скликання на 2016-2020
роки шляхом співфінансування для участі
в. обласному і міському конкурсах па
загальну суму 440 519 грн.
Весь звітний період у співпраці з
фахівцями відділу по роботі з органами
самоорганізації
населення
та
об’єднаннями громадян і юристамиволонтерами
Юридичної
клініки
Університету митної справи та фінансів
проводила
консультативну
та
організаційно-правову
підтримку
ініціативних груп та діючих ОСББ, ЖБК
та ОСН.
На протязі усього звітного періоду
мешканцям
округу
надавалась
безкоштовна юридична допомога, як з
питань створення і реєстрації ОСББ та
ОСН, так і з інших юридичних питань.
Консультації проводились мною особисто
та у співпраці з юрисгами-волонтерами
Юридичної клініки Університету митної
справи та фінансів. Крім того, системну
організаційно-правову
допомогу
та
Навчання па постійній основі проводить
створений за моєю ініціативою відділ по
роботі
з
органами
самоорганізації

Утеплення фасадів житлових
будівель, ремонт під’їздів,
освітлення входів у під’їзд,
вуличного освітлення, скління
під’їздів, ремонт дахів.

населення та об’єднаннями громадян при
департаменті
з
питань
місцевого
самоврядування,
внутрішньої
та
інформаційної
політики
Дніпровської
міської
ради.
Курси
підвищення
кваліфікації за напрямом «Управління
багатоквартирним
будинком»
за
розробленою мною та затвердженою
Мінрегіонбудом програмою навчання з
видачею свідоцтва державного зразка в
Університеті митної справи та фінансів
проведено для 200 осіб за рахунок
міського бюджету.
На ці потреби за звітний період було
спрямовано 1 470 324,16 грн. на роботи з
поточного ремонту сантехніки та системи
центрального опалення, покрівлі, фасаду
та цоколю, ремонт під’їздів та заміну
вікон у під’їздах на металопластикові. Так,
на 5 будинків ОСББ - 394 197 грн. (в т.ч. з
цільового фонду - 155 237 грн.); на 2
будинки ЖБК - 517 384,25 грн. (в т.ч. з
цільового фонду - 321 863 грн.); на 4
будинки, які ще не самооргапізувались,
558 742, 91 грн. (з яких 83 499, 91 грн. на
заміну
вікон
у
під’їздах
на
металопластикові; 32 242 гри. на заміну
дверей у під’їзді; 161 085 грн. на ремонт
труб центрального опалення; 75 672 грн.
на сеітгехнічні ремонтні роботи; 17 662
грн. на ремонт під’їзду).

Соціальні питания
Пункт передвиборчої програми

Результат виконання

Сприяти
вирішенню
проблем
малозабезпечених
верств
населення, літніх людей, ветеранів,
інвалідів,
багатодітних
сімей,
дітей-сиріт,
вимушених
переселенців зі східних областей
України.
Забезпечення на постійній основі
жителів
округу
безоплатною
юридичною допомогою, в тому
числі з питань приватизації житла
мешканцями гуртожитків.

Для малозабезпечених верств населення за
звітний період було надано матеріальну
допомогу на суму 405 518 грн. 183 особам
(в тому числі за рахунок цільового фонду
на суму 105 518 грн.).
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Весь звітний період на постійній основі
надавалась
безоплатна
юридична
допомога мешканцям округу з юридичних
питань., Консультації проводились як
особисто, так і у співпраці з юристамикІ
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волонтерами
Юридичної
клініки
Університету митної справи та фінансів.
Сім ’я, діти, культура
Пункт передвиборчої програми

Результат виконання

Забезпечити
зміцнення
матеріальної бази закладів освіти,
сприяти запровадженню
нових
методів та технологій навчання.
Сприяти у наданні на пільгових
умовах приміщень для роботи
спортивних клубів, різних секцій
для дітей та молоді.

За звітний період було виділено на
потреби комунальних навчальних закладів
«Центр позашкільної роботи» № 1 та № 2,
398 604 грн.
Постійно
підтримувала
та
сприяла
наданню на пільгових умовах приміщень
для спортивних секцій.

У і 4 с. І
' іт ; 'у:
Беїтека
Пункт передвиборчої програми

Результат виконання

Сприяти організації та діяльності
на території округа громадського
формування
з
охорони
громадського порядку.

Встановлена взаємодія з дільничними
поліцейськими,
ініціативна
група
чоловіків з округу, продовжує співпрацю
з поліцією щодо охорони громадського
порядку на ж/м Сокіл.

Охорона здоров ’я
Пункт передвиборчої програми

Результат виконання

Резервування в бюджеті коштів па
компенсацію
вартості
медикаментів за безоплатними
рецептами для пільгових категорій
населення.

Не на компенсацію вартості медикаментів,
але на ремонт та придбання обладнання
медичним закладам за звітний період було
виділено 796 753, 49 грн.

Прийом громадян. Провожу регулярно в перший понеділок місяця з 16:00
до 18:00 за адресою: ж/м Сокіл - 1 буд. 6, поліцейська дільниця № 3.
За звітний період проведено 12 прийомів громадян та 9 зустрічей з
виборцями, на яких вирішувались питання 1856 осіб.
Питання, які ставилися на прийомах громадян можна поділити на такі
основні групи:
- проблеми якості й повноти надання житлово-комунальних послуг, свавілля
монополістів (здебільшого щодо газопостачаючої компанії та обслуговуючих
будинки структур), встановлення елементів благоустрою, реформування
ЖКГ,
порушення
екологічних,
санітарних
та
інженерних
норм
(сміттєзвалище) - 632 людини (34 % від загальної кількості звернень);

-

-

-

створення ОСББ та OCH, функціонування ОСББ, ЖБК, OCH, питання участі
у конкурсах з енергоефективності та енергозбереження - 843 осіб (45 %
звернень);
особиста матеріальна допомога (майже 10% звернень) - надана 183 особам
на суму 405 518 грн. (в т.ч. за рахунок цільового фонду на суму 105 518 гри.);
інші питання (11 % звернень) - 198 осіб: юридичні консультації - 27 особи,
взаємодія з органами влади та місцевого самоврядування - 171 особи.
Діяльність в Дніпровській міській раді.
прийняла участь у 11 з 11 (100%) сесій Дніпровської міської ради;
взяла участь у 25 з 29 (86, 21%) засіданнях постійної депутатської комісії з
питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування;
подала 6 депутатських запитів, що були підтримані депутатським корпусом
на сесіях Дніпропетровської міської ради;
приймала участь у розробці та лобіюванні локальних нормативних актів на
підтримку діяльності ОСББ та ОСН міста Дніпра, зокрема 4 проекти рішень
міської ради, які були прийняті і набули чинності.
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Громадська діяльність.
•
Як голова ГС «Агенція місцевої демократії Дніпропетровської
області», у 2018 році розробила разом з командою проект «Цифрова
спільнота», який реалізовувався на умовах співфінансувания разом з
Дніпровською міською радою. В ході реалізації проекту голів ОСББ та ЖБК
навчали користуванню електронними сервісами та основам е-врядування.
На 2019 рік заплановано за підтримки фонду «Східна Європа» реалізувати
проект «Ми - е-громада Дніпра» для подальшого навчання голів ОСББ та
ЖБК м. Дніпра роботі з електронними сервісами міста з поширенням цієї
інформації серед мешканців їх будинків через розповсюдження друкованих
інформаційних листівок.
•
є одним з розробників проекту Закону України «Про органи
самоорганізації населення», який підготовлений громадськістю і юристамифахівцями та поданий на друге читання Верховної Ради України;
•
є розробником Програми навчання голів ОСН, ОСББ, ЖБК та
ініціативних груп з курсу «Управління багатоквартирними будинками» (72
академічні години, 6 модулів) відповідно до Закону України «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Вважаю, що головною метою Дніпровської міської ради, як органу
місцевого самоврядування, є забезпечення ефективного функціонування міста,
підвищення комфорту проживання його мешканців, сприяння розвитку
інфраструктури та інших сфер життєдіяльності людей, встановлення

партнерства з бізнесом та закордонними структурами задля подальшої
розбудови і процвітання міста Дніпра.
Крім того, я впевнена, що лише взаємодія та кропітка робота з
громадськістю дає чітке розуміння, які саме нагальні потреби людей існують на
окрузі, допомагає визначити шляхи оптимального вирішення їх проблем.
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Тому основними напрямами своєї діяльності надалі бачу:
підтримку
децентралізації ; влади
щодо
підвищення
ролі
громадськості міста і надання їй більших можливостей у прийнятті
управлінських рішень та розпорядженні бюджетними коштами;
підтримку організованого населення: ініціативних груп, ОСББ, ЖБК
та ОСЫ, що прагнуть зробити життя на території їх діяльності більш
комфортним, допомога у вирішенні їх проблем, сприяння запровадженню їх
фінансової підтримки, в тому числі на конкурсній основі, з державного та
місцевих бюджетів;
ш
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" V > ",:;* ,,, - г:гсприяння організації контролю з боку громадськості та органів
самоорганізації населення за проведенням реформи ЖКГ, діяльністю
підприємств-надавачів послуг в цій сфері, якістю і повнотою наданих послуг,
тарифами на них;
розробку місцевих нормативних актів щодо впровадження проектів
соціального
партнерства, співфінацсування
в рамках тристороннього
партнерства «влада-бізнес-громада» для залучення коштів на вирішення питань
соціального значення та впровадження програм з енергозбереження і
енергоефективиості міста;
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виконання
доручень
виборців
па умовах
персональної
.
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відповідальності перед ними.
Найближчі плани:
1.
Проведений капітального , ремонту комунального навчального
закладу «Центр позашкільної роботи № 2» (клуб «Сокіл»).
2.
Проведення у 2019 році заходів з водовідведення (ліквідація
підтоплення будинків № 54, 56 по Бульвару Слави.
3.
Забезпечення
подальшої
системної організаційно-правової
підтримки ОСББ, ЖБК та ОСН.
4.
Допомога у створенні нових ОСББ та ОСН. .
5.
Сприяння в організації та проведенні навчання ініціативних груп,
діючих ОСББ, ЖБК та ОСН, та організація підвищення кваліфікації на курсах за
напрямом «Управління багатоквартирним будинком».
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