
ЗВІТ
ПИЛИПЕНКО АНЖЕЛІКИ АНАТОЛІЇВНИ

за 2019 рік

Коротка біографічна довідка. Народилась в м. Дніпропетровську у 1970 
році. У 1987 році закінчила з золотою медаллю СШ № 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 «Менеджер-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 за спеціальністю 12.00.07 адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право. 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.

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 Результат виконання

Провести ремонт, відновлення, 
встановлення дитячих та 
спортивних майданчиків на 
території округа.

Встановлено 3 дитячих майданчика на 
території округа.

Проведення протизсувних заходів 
на схилах балки Тунельної та на 
ж/м Сокіл-2.

Ініційовано судовий процес проти 
орендарів земельної ділянки під 
будівництво торговельно-розважального 
комплексу біля будинків № 50,52, 54, 56, 58 
по Бульвару Слави. Ці орендарі більше 13 
років орендують дану земельну ділянку, 
при цьому нічого не будують. А виритий 
котлован є збірником дощової та талої 
води, яка підтоплює зазначені будинки. 
Суть позову: розірвати договір оренди та
зобов’язати відповідача усунути всі 
негативні наслідки, що виникли через 
підтоплення вказаних вище будинків.



Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста

Пункт передвиборчої програми Результат виконання

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

Постійно співпрацюю з відділом по роботі 
з органами самоорганізації населення та 
об’єднаннями громадян департаменту з 
питань місцевого самоврядування, 
внутрішньої та інформаційної політики 
Дніпровської міської ради щодо 
проведення серії навчальних семінарів за 
підтримки Фонду Конрада Аденауера для 
100 осіб -  представників ініціативних груп 
зі створення мікрорайонних ОСНів, 
системної консультативної підтримки 3 
юридичних, організаційних питань зі 
створення та функціонування ОСН для 
ініціативних груп та діючих ОСНів. Брала 
активну участь у розробці та прийнятті 
рішення міської від 23.01.2019 № 51/40 
Про затвердження Концепції розвитку 
електронної демократії міста Дніпра на 
2019-2020 роки, розробила та 
пролобіювання прийняття рішення міської 
ради від 25.09.2019 № 25/48 Про 
затвердження Програми підтримки 
самоорганізації та поглиблення 
децентралізації міста Дніпра на 2019 -  
2023 роки, яким надається ОСНам більше 
систематичної підтримки для вирішення 
ними своїх нагальних потреб та 
облаштування територій їх діяльності.

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

Проведено капітальний ремонт частини 
вулиць Космодромної, а також доріг біля 
будинків № 1 (з зовнішнього боку 
корпусів 1-2 до школи № 83, біля будинків 
5 та 6. Пролобійовано включення 
внутрішньоквартальних доріг округу до 
титульних списків ремонтних робіт на 
2020 рік на суму 4 млн. грн.

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

Розробила три проекти рішень, один з 
яких був прийнятий міською радою -  
«Про затвердження Програми підтримки 
самоорганізації та поглиблення 
децентралізації міста Дніпра на 2019 -  
2023 роки», а 2 знаходяться на стадії 
погодження. Пролобійовано фінансування 
Програми в бюджеті 2020 року у сумі 38



млн. грн. Регулярне проведення особистих 
консультацій для ОСББ та ЖБК щодо 
підготовки заявок на участь у 
вищезазначеній міській Програмі, а також 
в обласному конкурсу міні-проектів 3 
енергоефективності та енергозбереження 
серед локальних громад, що проводився 
Дніпропетровською обласною радою. 
Завдяки цьому вдалося залучити з 
обласного бюджету 3 367 692 грн. для 
вирішення проблем 27 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 на 
загальну суму 292 578 грн.

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

У співпраці з фахівцями відділу по роботі 
з органами самоорганізації населення та 
об’єднаннями громадян і юристами- 
волонтерами Юридичної клініки 
Університету митної справи та фінансів 
забезпечувала організаційно-правову 
підтримку ініціативних груп та діючих 
ОСББ, ЖБК та ОСН.

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.

Забезпечувала безкоштовну юридичну 
допомога мешканцям округу, як з питань 
створення і реєстрації ОСББ та ОСН, так і 
з інших юридичних питань. Консультації 
проводились мною особисто та у співпраці 
з юристами-волонтерами Юридичної 
клініки Університету митної справи та 
фінансів. Крім того, системну 
організаційно-правову допомогу та 
навчання на постійній основі проводить 
створений за моєю ініціативою відділ по 
роботі з органами самоорганізації 
населення та об’єднаннями громадян 
департаменту 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.

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

На ці потреби за звітний період було 
спрямовано 2 350 881 грн. на роботи з 
поточного ремонту сантехніки та системи 
центрального опалення, покрівлі, фасаду, 
ремонт під’їздів та заміну вікон у під’їздах 
на металопластикові, ремонт тротуарного 
покриття. Так, на 8 будинків ОСББ -  
1207278 грн. (в т.ч. з цільового фонду -  
214 046 грн.); на 7 будинків ЖБК - 633 
530 грн. (в т.ч. з цільового фонду -  96 839 
грн.); на 3 будинки, які ще не 
самоорганізувались, 311 505 грн.; на 
ремонт тротуару 198 568 грн. За видами 
робіт гроші були розподілені таким 
чином: на заміну вікон або вікон та 
дверей у під’їздах на металопластикові -  
709 475 грн.; на ремонт труб центрального 
опалення та/або їх утеплення -  352 888 
грн.; на ремонт сентехнічних систем -  
337 116 грн.; на ремонт під’їздів -  349 316 
грн.; на ремонт покрівлі -  50 000 грн.; на 
ремонт ліфту -  49 750 грн.; на утеплення 
фасаду та /або ремонт міжпанельних швів 
-  303 768 грн.; на ремонт тротуару -  
198 568 грн.

Соціальні питання
Пункт передвиборчої програми Результат виконання

Сприяти вирішенню проблем 
малозабезпечених верств 
населення, літніх людей, ветеранів, 
інвалідів, багатодітних сімей, 
дітей-сиріт, ВПО зі східних 
областей України.

Для малозабезпечених верств населення за 
звітний період було надано матеріальну 
допомогу на суму 377 400 грн. 172 особам 
(в тому числі за рахунок цільового фонду 
на суму 77 400 грн.).

Забезпечення на постійній основі 
жителів округу безоплатною 
юридичною допомогою, в тому 
числі з питань приватизації житла 
мешканцями гуртожитків.

Весь звітний період на постійній основі 
надавалась безоплатна юридична 
допомога мешканцям округу з юридичних 
питань. Консультації проводились як 
особисто, так і у співпраці з юристами- 
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.

Залучено допомогу меценатів для 
облаштування трьох сучасних дитячих 
майданчиків в дитячих закладах освіти 
ДЗО № 47, ДЗО № 383, КЗО ЗНЗ № 20.

Сприяти у наданні на пільгових 
умовах приміщень для роботи 
спортивних клубів, різних секцій 
для дітей та молоді.

Постійно підтримувала та сприяла 
наданню на пільгових умовах приміщень 
для спортивних секцій.

Безпека
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 на 
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 400 000 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 12 зустрічей з 
виборцями, на яких вирішувались питання 2138 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 обслуговуючих будинки структур), 
встановлення елементів благоустрою, реформування ЖКГ, порушення 
екологічних, санітарних та інженерних норм (сміттєзвалище) -  742 людини 
(35 % від загальної кількості звернень);

- створення ОСББ та ОСН, функціонування ОСББ, ЖБК, ОСН, питання участі 
у конкурсах з енергоефективності та енергозбереження -  914 осіб (43 % 
звернень);



особиста матеріальна допомога (майже 8 % звернень) -  надана 172 особам на 
суму 378 515 грн. (в т.ч. за рахунок цільового фонду на суму 78 515 грн.); 
інші питання (14 % звернень) -  310 осіб: юридичні консультації - 56 осіб, 
взаємодія з органами влади та місцевого самоврядування -  254 особи.

Діяльність в Дніпровській міській раді.
прийняла участь у 11 з 13 (85 %) сесій Дніпровської міської ради; 
взяла участь у 27 з 29 (93 %) засіданнях постійної депутатської комісії з 
питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування; 
подала 1 депутатський запит щодо спилу дерев біля буд 34 по Бульвару Слави 
на 52-й сесії міської ради, про що було видано доручення міського голови; 
розробила та пролобіювала 3 локальних нормативних акти на підтримку 
діяльності ОСББ та ОСН міста Дніпра, що містяться у 3 проектах рішень 
міської ради, один з яких був прийнятий і набув чинності, а два знаходиться 
на стадії погодження.

Громадська діяльність.
• Як голова ГС «Агенція місцевої демократії Дніпропетровської 

області», у 2019 році розробила разом з командою проект «Хто крайній?», 
який реалізовувався на умовах співфінансування разом з Дніпровською 
міською радою. В ході реалізації проекту голів ОСББ та ЖБК навчали 
користуванню електронними сервісами та роз’яснювали активним жителям 
Дніпра, яка служба відповідальна за ті чи інші питання.

Реалізовано за підтримки фонду «Східна Європа» 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.

Розпочато реалізацію проекту за підтримки Європейської асоціації 
місцевої демократії (ALDA) «Розширення можливостей органів місцевого 
самоврядування та громадянського суспільства в Україні та Молдові через 
інструменти демократії участі». У 2019 році зроблено первинне анкетування 
та опитування представників громадянського суспільства, депутатів 
Дніпровської міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування. За 
результатами аналізу опитування було виявлено прогалини у механізмах 
взаємодії ОМС та громадськості, підготовлено рекомендації та тренінг, який 
був проведений для представників всіх зацікавлених сторін генеральним 
секретарем ALDA. Мета проекту - досягти рівня відкритості місцевої ради, 
який дозволить отримати за це «Європейський знак якості належного 
врядування»



• є одним з розробників проекту Закону України «Про органи 
самоорганізації населення», який підготовлений громадськістю і юристами- 
фахівцями 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.

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 ОСН, 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;

сприяння 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, співфінансування в рамках тристороннього 
партнерства «влада-бізнес-громада» для залучення коштів на вирішення питань 
соціального значення та впровадження програм з енергозбереження і 
енергоефективності міста;

виконання доручень виборців на умовах персональної 
відповідальності перед ними.



Найближчі плани:
1. Проведення капітального ремонту комунального навчального 

закладу «Центр позашкільної роботи № 2» (клуб «Сокіл»).
2. Проведення у 2020 році заходів з водовідведення (ліквідація 

підтоплення будинків № 50, 52, 54, 56, 58 по Бульвару Слави.
3. Проведення ремонту внутрішньокартальних доріг та обрізки дерев, 

згідно заяв виборців.
4. Облаштування двох безпечних зон відпочинку на ж/м Сокіл для 

дозвілля всіх верств населення.
5. Забезпечення подальшої системної організаційно-правової 

підтримки ОСББ, ЖБК та ОСН.
6. Надання постійної безкоштовної правової допомоги мешканцям 

округу.
7. Допомога у створенні нових ОСББ та ОСН.
8. Сприяння в організації та проведенні навчання ініціативних груп, 

діючих ОСББ, ЖБК та ОСН, та організація підвищення кваліфікації на курсах за 
напрямом «Управління багатоквартирним будинком».

Депутат міської ради А.А. Пилипенко


