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Шановні виборці!

Дотримуючись принципів відкритості, продовжуючи практику щорічних 
звітів про депутатську діяльність, відповідно до Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» подаю звіт про виконання повноважень у 2018 році як 
депутат Дніпровської міської ради .

Зважаючи на проведену роботу в 2017 році, протягом поточного року 
головні мої зусилля як депутата міської ради, обраного по виборчому округу 
№ 26, були направлені на представництво та захист інтересів виборців в 
органах влади, підтримку закладів освіти та соціальної сфери, вирішення 
питань житлово-комунальної сфери.

Для підтримки зв'язку з громадянами, з метою широкого залучення 
громадськості виборчого округу до депутатської діяльності, забезпечення 
доступності протягом усього звітного періоду на території виборчого округу 
№ 26 здійснювався прийом громадян щочетверга за адресою: бульв. Слави,

Систематична взаємодія з активними мешканцями округу сприяла 
визначенню пріоритетних напрямків депутатської роботи.

Для вирішення невідкладних проблем було підготовлено та направлено 
депутатські звернення до посадових осіб міської та Соборної районної у місті 
ради, комунальних підприємств міста.

Ураховуючи пропозиції мешканців округу, міській владі було надано 
пропозиції до включення у плани капітального і поточного ремонтів 
житлового фонду, об’єктів комунального господарства у поточному році та у 
наступному 2019 році.

Розподіл коштів на виконання доручень виборців здійснювався за 
результатами колективних звернень громадян, які проживають на території 
виборчого округу, звернень керівників установ, організацій (шкіл, дитячих 
садків, клубів школярів за місцем проживання, лікарень, територіального 
центру з обслуговування одиноких громадян, ветеранів та інвалідів).

За рахунок Програми виконання доручень виборців у 2018 році було 
профінансовано значний обсяг ремонтних робіт житлового фонду, а саме:

- встановлення приладу обліку теплової енергії у житловому будишсу по
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- поточний ремонт покрівлі у житловому будинку по вул. 
Набережній Перемоги, 108, корп. 7;

- поточний ремонт системи каналізації у житловому будинку по вул. 
Набережній Перемоги, 108, корп. 9, 10;

- поточний ремонт системи опалення у житловому будинку по вул. 
Набережній Перемоги, 108, корп. 9;

- поточний ремонт покрівлі у житловому будинку по пров. Штабному, 1, 
під’їзд 1,2;

- встановлення металопластикових вікон у житловому будинку по пров. 
Штабному, 3, під’їзд 1,2, 3,4, 5;

- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту системи 
холодного водопостачання у підвалі житловому будинку по пров. 
Штабному, 5;

- встановлення металевих дверей у житловому будинку по вул. 
Новорічній, 51, під’їзд 1,2;

- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту системи 
опалення у підвалі житлового будинку по вул. Новорічній, 53, під’їзд 2;

- встановлення металопластикових вікон у житловому будинку по вул. 
Новорічній, 55;

- поточний ремонт вимощення у житловому будинку по вул. Новорічній, 
75;

- поточний ремонт міжпанельних швів житлового будинку по вул. 
Новорічній, 77;

- поточний ремонт системи опалення у підвалі житлового будинку по 
бульв. Слави, 20;

- придбання та встановлення металопластикових дверей у під’їзди 
житлового будинку по бульв. Слави, 27;

- поточний ремонт підлоги під’їзду у житловому будинку по просп. 
Героїв, 48;

- придбання та встановлення металопластикових дверей у під’їзди 
житлового будинку по просп. Героїв, 34.

Усі роботи виконано вчасно та у повному обсязі.
Закладам соціальної сфери міста також було надано всебічну допомогу і 

підтримку у вигляді: •
- поточного ремонту елементів благоустрою та альтанок КЗО 

«Дошкільний заклад освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 144» 
ДМР, просп. Героїв, 40а;

- придбання ноутбука для КЗО «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим 
вивченням іноземних мов» ДМР, вул. Тверська, 18.

З метою підтримки і стимулювання розвитку фізичної культури та спорту 
серед дітей та молоді у КЗО «Середня загальноосвітня школа № 107» ДМР,



вул. Холмогорська, 7 А, в поточному році було побудовано футбольне поле 
та проведено поточний ремонт покрівлі майстерень, де тепер проводяться 
заняття з бойових видів мистецтв Спортивного клубу «Сварог».

Для КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 16» ДОР було 
придбано офтальмологічне обладнання і медичний інструментарій для 
отоларингології та офтальмологічних діагностичних приладів.

З метою забезпечення соціального захисту населення у міському бюджеті 
було передбачено кошти на надання матеріальної допомоги окремим 
категоріям громадян, виділення яких проводилось згідно з Положенням про 
надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста.

За період з 01.01.2018 по 20.11.2018 надано адресну матеріальну 
допомогу 208 особам на загальну суму 300 тис. гривень. Серед громадян, які 
отримали допомогу, - малозабезпечені, одинокі, матері, які одні виховують 
дітей, інваліди війни, інваліди із загального захворювання, тяжкохворі, 
ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, члени сімей 
загиблих воїнів, громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах.

За звітний період при проведенні особистих прийомів надано усні та 
письмові консультації понад 300 громадянам.

Проблем різних є ще дуже багато, є над чим працювати і хотілося б 
здійснити значно більше.

Вважаю гідною справою з командою міського голови Філатова Бориса 
Альбертовича допомагати людям.

З повагою

Депутат Дніпровської міської ради О.О. Санжара


