
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ 

VII СКЛИКАННЯ
ПИЛИПЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

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

ЗВІТ
депутата міської ради Пилипенко Наталії Василівни про депутатську

діяльність за 2019 р.
Виборчий округ №43, Чечелівський район

З метою підтримки зв’язку з громадянами, широкого залучення мешканців 
виборчого округу до депутатської діяльності, забезпечення прозорості та 
відкритості, мною, Пилипенко Н.В., протягом звітного періоду здійснювався 
прийом громадян у перший та третій четвер кожного місяця у громадській 
приймальні за адресою: вул. Щепкіна, 53, учбово-спортивний центр ПАТ «ДАЗ», 
офіс 37.

Робота депутата проводилася за такими основними напрямками:
- виконання доручень виборців;
- надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян;
- участь у роботі постійної комісії з питань житлово-комунального та 

дорожнього господарства міської ради;
- участь в роботі сесійних засідань міської ради;
- звіт перед виборцями

Виконання доручень виборців
Найважливішим напрямком діяльності депутата, безперечно, є 

представництво інтересів виборців в органах місцевого самоврядування та 
органах державної влади з метою захисту їх прав.

Виділення коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання доручень 
виборців депутатам міської ради VII скликання, здійснювалося мною за 
результатами розгляду колективних звернень, громадян, які проживають на 
території виборчого округу, керівників установ та організацій (шкіл, дитячих 
садочків, бібліотеки, територіального центру з обслуговування самотніх 
громадян, ветеранів, інвалідів тощо).

Мною були сформовані, направлені до міської ради пакети документів та 
виділені кошти за наведеними у таблиці зверненнями на наступні потреби:

№ п /п В и д  роб іт А д р еса
С ум а

к ош тів
(грн .)

1 . придбання дитячих ліжечок (ДНЗ № 40) вул. Гомельська, 27-Б 58 800,00
2. ремонт автомобіля терцентру соціального 

обслуговування
вул. Романа 
Шухевича, 28/32

14 987,00



3. придбання дитячих ліжечок (ДНЗ № 308) вул. Алтайська, 13 54 000,00
4. заміна дверей у під’їзді будинку вул. Малиновського, 

34
163 525,00

5. заміна вікон у під’їзді вул. Алтайська, 23А 23 226,00
6. заміна вікон у під’їздах №№ 1,2 вуд. Р. Шухевича. 42 66 762,00
7. заміна вікон у під’їздах №№ 3,4, 5 просп. С. Нігояна, 19 110 982,00
8. ремонт у під’їздах №№• 3, 4, 5 прості'. С. Нігояна, 19 121 963,00
9. ремонт покрівлі вул. Гомельська, 39 142 900,00
10. ремонт під’їзду, тамбура, заміна вікон вул. Р. Шухевича, 55 196 873,00
11. ремонт сантехнічних систем просп. С. Нігояна, 43 190 444,00
12. ремонт подъезда вул. Орловська, 27 104 236,00
13. ремонт під’їзду вул. Виборзька, 28В 198922,00
14. придбання БФП (ДНЗ 40) вул. Гомельська, 27-Б 8 010,00
15. ремонт спортзалу в СОШ № 51 вул. Алтайська, 4а 199 990,00
16. ремонт дитячого майданчика і перил (ДНЗ № 

40)
вул. Гомельська, 27-Б 170 000,00

17. ремонт під’їзду вул. Романа 
Шухевича, 8/12

135 278,00

18. ремонт відмостки пр. С. Нігояна, 40 39 102,00
В сь ого: 2 000 000,00

Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян
Виділення коштів, передбачених у міському бюджеті на надання 

матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, проводилися мною у 
відповідності із Положенням про надання адресної матеріальної допомоги 
окремим категоріям громадян міста.

Серед громадян, які отримали допомогу, - люди похилого віку, самотні люди, 
інваліди війни, інваліди з загальних захворювань, тяжкохворі, матері-одиначки, 
громадяни, що опинилися у складних життєвих обставинах.

За звітний період мною було надано матеріальної допомоги громадянам на 
загальну суму 300000,0 грн.

Участь у роботі постійної комісії з питань житлово-комунального та 
дорожнього господарства міської ради

Як депутат міської ради я входжу до складу постійної комісії з питань 
житлово-комунального за дорожнього господарства. За час своєї роботи я 
регулярно брала участь у засіданнях постійної комісії. Як член комісії 
здійснювала прийом громадян.

Участь в роботі сесійних засідань міської ради
Як депутат міської ради приймала участь у сесійних засіданнях міської ради.

Звіт перед виборцями.
Звіт перед виборцями був проведений 19 грудня 2019 року о 16:00 у 

громадській приймальні за адресою: вул. Щепкіна. 53, учбово-спортивний центр 
ПАТ «ДАЗ», офіс 37. Про його проведення громадяни виборчого; округу були 
завчасно поінформовані листівками-оголошеннями на^дворЙхД під’їздах та 
зупинках громадського транспорту.

Депутат Дніпровської
міської ради


