
Звіт

депутата Дніпровської міської ради VII скликання 

Стєпанян Олени Олександрівни 

за 2019 рік

Стєпанян Олена Олександрівна була обрана депутатом Дніпровської 

міської ради VII скликання на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року 

по виборчому округу № 14. Прийняла присягу депутата міської ради 

27 листопада 2015 року, є членом постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді та спорту.

Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

особисті прийоми проводяться кожного першого четверга місяця з 16:00 до 

18:00 в Техніко-економічному ліцеї №61 (вул. Єрмолової, 50) та кожного 

третього четверга місяця з 16:00 до 18:00 в НВК № 137, 2-й корпус 

(вул. Аеродром, 268). Інформацію про час та адреси прийомів депутата 

оприлюднено.на офіційному сайті Дніпровської міської ради.

За рік депутатства було проведено 24 прийоми та прийнято більше ніж 

500 осіб. Окрім офіційних прийомів, за проханням громадян, постійно 

проводяться зустрічі з виборцями біля їх будинків, а також приймаються 

звернення по телефону.

Основними питаннями, з якими звертаються мешканці округу, є:

• високі тарифи та якість надання комунальних послуг;

• отримання матеріальної допомоги;

• проблеми ЖКГ;

• аварійні дерева;

• вартість ті якість медичного обслуговування;

• отримання юридичної консультації.

За результатами звернень виборців, у межах депутатських повноважень, 

були сформовані та відправлені депутатські запити до місцевих органів



виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, 

установ та організацій, що в значній мірі посприяло вирішенню проблем 

громадян.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

Стєпанян О.О. бере участь у роботі міської ради та постійної комісії міської 

ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, членом якої являється.

В межах Програми виконання доручень виборців, надано адресну 

матеріальну допомогу на загальну суму 300 000,00 грн. Першочергово 

допомогу отримували:

- онкохворі;

- люди, які невідкладно потребують операцій;

- тяжкохворі;

- інваліди війни;

- ліквідатори аварії на ЧАЕС;

- самотні пенсіонери.

Згідно Програми виконання доручень виборців, також були розподілені 

кошти в розмірі 2 млн. грн. Основний акцент зроблений на покращення стану 

житлового фонду пгт Авіаторське, мешканці якого багато років не мали 

можливості отримати допомогу в ремонті житлових будинків. Також, увага 

приділялась ремонту освітніх закладів; ремонту покрівлі, яка знаходиться в 

аварійному стані та заміну вікон в житлових будинках для збереження тепла в 

під'їздах. Депутатські кошти розподілені таким чином:

- ремонт вікон в житлових будинках із заміною на металопластикові: 

9 об'єктів на загальну суму 543 782,00 грн.;

- ремонт вимощення житлових будинків на суму 309 658,00 грн.;

- ремонт покрівлі в житлових будинках на суму 304 949,00 грн.;



- ремонт у під'їздах житлових будинків, вхідної групи та під'їзних 

козирків на суму 311 569,00 грн.;

- ремонт тамбурних дверей в житлових будинках на суму

169 998,00 грн.;

- укладка тротуарної плитки в освітніх закладах на суму 169 217,00 грн.;

- ремонт опалювальної системи житлового будинку на суму

90 816,00 грн.;

- інші ремонтні роботи в житлових будинках на суму 99 590,00 грн.

На сьогоднішній день вже готується план роботи на наступний рік, щоб і 

надалі системно вирішувати проблеми округу та його мешканців.


