
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ 
ЦАРЕНКО МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА.

У відповідності до плану роботи Дніпровської міської ради на 2019 рік, 
та закону України «Про статус депутатів міських рад», я представляю на ваш 
розгляд звіт про свою роботу в поточному 2019 році, а також за 4 роки нової 
каденції.

Постараюся викласти все коротко, в основному в цифрах, а дещо 
конкретно пооб’єктно. Свою увагу я зосередив в основному на вирішенні 
загальних проблем, які на 58 окрузі не вирішувалися на протязі ЗО років.

Отож почну звітувати про роботу в 2019 році.

В цьому році на виконання наказів виборців вдалося залучити з міського 
бюджету більше ЗО млн. гри. В основному це на капітальний ремонт НВК КЗО 
№ 106, продовження будівництва скверу по вул. Моніторній, та закінчення 
ремонту будинку культури КДК по пр. Свободи. В цей час ми закінчуємо 
благоустрій території школи, проведено утеплення фасадів школи № 106, 
споруджено закритий манеж для заняття футболом взимку. На часі вирішення 
питання про обігрів приміщення манежу тепловими насосами.

В цьому році на ці цілі вже освоєно майже весь фінансовий ресурс. 
Найбільше радує те, що вдалося спорудити манеж, адже в Дніпрі соціального 
типу він один, а це дає можливість футбольному клубу «Динамік» виховувати 
здоровими підростаюче покоління наших з вами маленьких громадян, які з 
часом прийдуть нам на зміну, не залежно від погоди.

Інший об’єкт, це сквер на Моніторній. Були невеликі затримки з 
фінансуванням, але з допомогою міського голови це вдалося вирішити і ми 
змогли завершити важливу фазу робіт- поливочну систему, огорожу, укладку 
газону, встановлення тротуарів, заміну засохлих туй та пристволові решітки.

В цілому буде освоєно на цей об’єкт 10,2 млн. грн., в поточному році 2,4 
млн. грн.

Копгги в сумі 2 млн. грн. па вирішення заяв громадян ми освоїли 
повністю. А саме частково відремонтовано споруди тиру - 161703 гри., 
Споруджено частину огорожі КЗО ССЗШ № 141 -  196100 грн., придбано 
інвентар для прибирання спортивних майданчиків для СШ № 106, виділено і 
освоєно кошти в сумі 101 102,00 грн. на поточний ремонт та заміну кабін ліфта 
для ОК «ЖБК № 208, по вул. Метробудівська 5, п. 15, проведено поточний 
ремонт під’їзду №1 по вул. ж. м. Покровський 4 ж, на суму 183 674,00 грн., 
відремонтовано під’їзд № 2 по цій же вулиці на суму 188 393,00 грн.

Проведено ремонт обладнання з заміною кабіни в ОСББ «Щасливий 
маєток», вул. Метробудівська 3, п.1 на суму 149 998,00 грн., ремонт ліфта



для ОСББ «Надія -Зл» на суму 148 471,00 для ЖБК №220 на 
ж. м. Покровський, Зп, під’їзд 3.

Закінчено ремонт КДК «Кайдацький» з влаштуванням та освітленням 
сцени, та гардеробу, а також ремонт покрівлі, яка взимку була пошкоджена 
снігопадами на суму більше 600 тис. грн.

Відремонтовано дитячі майданчики за адресою Метробудівська, 8, 
ж.м. Покровський 3-ж, но вул. Ю. Кондратюка, 16.

По моїй ініціативі споруджено дитячій майданчик по 
вул. Моніторна, 2, вул. В. Діївська 5в, та тренажерний майданчик на 
ж.м. Покровський 3-4.

Мною приділялася увага мистецьким учбовим закладам округу. Так для 
Дніпровської школи мистецтв № 4 ім. Б. Гмирі організовано закупівлю 
музичних інструментів і вручено до 75 річчя школи, до 15 річчя КПШЗ ДЮЦ 
«Штурм» придбано телевізор. Всі ці дії дають змогу позитивно впливати на 
культурно-спортивний розвиток підростаючого покоління.

З мого боку приділялася увага і медицині міста, так в червні місяці було 
виділено 20 тис. грн. КЗ «Міська клінічна лікарня № 16» для закупівлі 
ре циркуля торів бактерицидних, та ламп бактерицидних.

Під моїм безпосереднім керівництвом в квітні місяці було проведено і 
профінансовано міжнародну конференцію під гаслом «Будівництво. 
Архітектура. Дизайн. Нерухоміс ть. Комфорт та якість життя». Форми і методи 
залучення іноземних інвестицій за участю вітчизняних та зарубіжних 
спеціалістів, що без сумніву дає новий поштовх для створення комфортного 
середовища в нашому місті.

В лютому місяці ми провели для жителів району громадсько-культурний 
захід «Щедра масляна», який дав змогу виступити колективам художньої 
самодіяльності КДК «Кайдацький», шкіл та професійним артистам, та дав 
поштовх до відтворення народних традицій. Мій метод в роботі з виборцями, 
це всесторонній підхід, бо не хлібом єдиним...

Я коротко прозвітував вам про використання коштів в сумі 2 мли., які 
виділяються депутату на вирішення питань та заявок громадян.

Але є і інші джерела фінансування з міського бюджету, не по титульних 
списках, та цільові кошти, які я стараюся залучити для округу.
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Кошти по титульних списках в основному освоюються департаментом 
житлового господарства і йдуть на експлуатацію та покращення житлового 
фонду, а це ремонт покрівель, фасадів, ремонт внутрібудинкових мереж, 
С X  О Д О  В И X  к л і ток, уте П Л е Н 11 я бу Д  ИII к і в.

Ви всі помітили, що в під’їздах майже всіх будинків пропав запах 
каналізації, покрівлі будинків не протікають.



В цьому році на ремонт сантехніки в буд.№8 по вул. Метробудівська, 
освоєно 615 тис. грн.

Мною Було спрямовано значні кошти з цільового фонду, а це біля 350 
тис. грн. на ремонт тих ліфтів, які не були охоплені в минулі періоди, та 
влаштування нових дверей і приладів керування на всіх поверхах в шести 
будинках в основному па ж.м. 1 Іокровський, та по вул. В. Діївська 56 п.6.

Додатково відремонтовано з цих коштів два під’їзди по 
вул. ж. м. 1 іокровський 4д, п.2., та ж .м. Покровський 4-в, н.2. на суму 400 тис. 
грн., а всього разом з ліфтами освоєно 802 328,00 грн. Я пішов шляхом повного 
ремонту під’їздів з укладкою протиковзаючою плиткою на сходах та на 
площадках, що дасть змогу років 10-15 утримувати під’їзди в порядку.

За моїм поданням споруджено в цьому році дві дитячі та один 
спортивний майданчик. Вище я назвав адреси.

Не забував я також про підростаюче покоління, так на новий 2019 рік 
мною було виділено кошти на придбання «солодких подарунків» для 
молодших класів шкіл 58 виборчого округу КДК «Кайдацький», КПНЗ ДЮЦ 
«ШТУРМ», КЗО «1ІВК № 106» та КЗО «ССЗШ № 141». Ця акція проходила з 
допомогою аніматорів та діда Мороза і Снігурочки, що також було святково.

В цьому році планую, що на свято Святого Миколая ми також 
потурбуємося про наших маленьких громадян, закупили боксерські перчатки 
для вихованців спорт центру «Штурм-Парус».

Також в цьому році виділено допомогу 125-ти (!) громадянам на суму 
300 тис. грн. Звісно це мало, але за ці чотири роки моєї каденції загальна сума 
склала 1200 000,00 грн. і допомогу отримали біля 600 громадян.

Мій підхід був один; хворий, одинокий, сім’ї з обмеженими 
фінансовими можливостями, багатодітні сім’ї, сім’ї учасників АТО. Моя 
команда по можливості максимально вивчала ці питання, щоб ми могли 
об’єктивно і справедливо вирішувати кому ця допомога потрібна найбільше. 
Бо що таке сімейна біда і хвороба, я знаю з власного досвіду.

А тепер скажу коротко в цифрах, що зроблено з моєї подачі за 4 роки 
моєї каденції.

Насамперед почну з робіт по титульних списках починаючи з 2016 року. 
А це ремонт покрівель на суму 500 тис. на-шести будинках, ремонт під’їздів 
на суму 300 тис., в шести будинках, ремонт фасаді в» на суму 890 тис. в шести 
будинках, ремоіп площепня біля одного будинку на суму 45 тис. грн., ремонт 
двох ліфтів на суму 60 тис. грн., всього сума ремонтів склала 1 млн. 795 тис. 
грн.

1 Іайбільш продуктивним був 2017 рік, де відремонтовано покрівлю па 6- 
ти будинках, в трьох будинках відремонтовано під’їзди, в 1 1-ти будинках 
відремонтовано сантехнічні системи, в 4-х будинках відремонтовано фасади



з ремонтом температурних швів, та в одному будинку відремонтовано 
електромережі загального користування, це по вул. Метробудівська, 8, п. 1-4. 
Всього па все те про, що я сказав вище використано 2 млн. 799 тис 850 гри.

Також в 2017 році були замінені в ліфтах кабіни на нові та двері на суму 
більше 4 млн. гри.

В 2018 році відремонтовано сантехнічні мережі в одному будинку та 
відремонтовано фасади чотирьох будинків на суму більше 2 млн. грн.

В поточному році на ремонт одного будинку використано 615 тис. грн.

А всього за чотири роки на ремонт житла використано більше 6 млн. грн. 
Мало це чи багато? Скажу однозначно мало. Але мьі невеликими кроками 
виходимо з того безладу, який був, з того що більше ЗО років місто не мало 
змоги займатися цими і штанями.

За чотири роки за кошти, що виділялися на виконання запитів громадян 
в сумі 8 млн. грн. відремонтовано в 2016р. - 55 під'їздів перших поверхів, 
щоб хоч трохи облагородити вхід в будинки і прикрити той безлад, який був. 
Було виділено стипендії кращим учням КЗО «НВК№ 106» та КЗО «ССЗШ 
№ 141» в 2015-2016 роках, а також зроблено ряд дрібних робіт.

В 2017 році гак звані депутатські кошти в сумі 2 млн. грн. були 
використані на ремонт 14 -ти під'їздів, з укладкою в ряді під’їздів плиткою 
площадок і сходів (це там де площадки і сходи зовсім не могли далі 
експлуатуватися ), закуплено комп’ютер та принтер для «Центральної міської 
бібліотеки для дорослих, закуплено спортивну форму КПНЗ ДЮЦ «ШТУРМ» 
на суму 306 тис. грн., та спортивну форму і м’ячі для СШ № 106, та СШ 
№ 141, на суму 256 тис грн. Виділено кошти «Міському дитячому будинку 
№1» на придбання господарських товарів. Було профінапсовано проведення 
дня Святого Миколая та І Іового року для 58 округу на суму 140 тис. грн.

В 2018 році з 2 млн. грн. виділено па запи ти громадян округу кошти які 
в основному були спрямовані на ремонт 6-ти під’їздів, в сумі біля 800 тис. грн., 
на встановлення огорожі КЗО «ССЗШ-141» в сумі 197,8 тис. грн. та ремонт 
ганку на суму 104,1 тис. гри., на придбання музичних інструментів та 
сценічного обладнання дитячій школі мистецтв №4 ім. Б. Гмирі» на суму 45,9 
тис. грн, придбання спортивного інвентаря для КЗО №НВК № 106» на суму 
197,8 тис. грн. та ряд інших дрібних справ, які були вкрай необхідні.

В 2018 році було виділено також біля 300 тис. грн. для заміни кабін та 
ремонту ліфтового обладнання для ЖБК № 223, та ЖБК № 270 на 
ж.м. ІІокровський.

Це вкрай для мене важливо бо для кооперативів та ОСББ, котрі все 
роблять за свій рахунок і де проживають в основному пенсіонери яким така 
допомога дуже важлива.



В цьому році ми провели ряд громадсько-культурних заходів, це «Щедра 
масляна» в лютому 2018 р., бізнес-семінар «Академія сімейного бізнесу» в 
липні «Весняна Феєрія» , що без сумніву сприяло загальному розвитку наших 
громадян. Виділено кошти на благоустрій території КДК «Кайдацький» та 
ремонт фойє.

Одним словом приділялася увага всій багатогранній частині життя 58 
виборчого округу.

Що робилося за кошти виділені для задоволення запитів громадян в 2019 
році, я сказав вище.

Мною приділялася значна увага для організації відпочинісу в дворах 
наших дітей. Так в 2016 році було споруджено дитячий майданчик по 
вул. ж.м. Покровеький Зж.

В 2017 році дитячі майданчики по вул. Моніторна 10,12 та Моніторна 7, 
па території КЗО «С1І1 № 106». Також два малі футбольні поля тю 
вул. Метробудівська 7, КЗО «СІ 11 № 106», які ми покрили манежом для заняття 
спортом взимку, та при несприятливій погоді, тенісний корт та спортивний 
стадіон.

В 2018 році споруджено дитячий майданчик по вул. Метробудівська,

В 2019 році споруджено дитячі майданчики по вул. Моніторна,2, та В. 
Діївська,56в, а також тренажерний майданчик на ж.м. Покровеький 3-4. 
Всього за чотири роки 7 дитячих майданчиків, 2 тренажерні і 3 футбольних 
поля. Цс в розрізі міської програми «Дніпро-спортивне». Крім цього 
побудовано повноформатне футбольне поле для СІЛ № 106, та два малі 
спортивні майданчики для СІТІ № 106 та СІП №141.

1 Іа закінчення скажу про об'єкти,

моєї гордості, в нашому районі, це КДК «Кайдацький» по вул. Свободи, 222. 
Ремонт якого розпочато в 2016 році і в цілому завершено тепер разом з 
благоустріем, і він не поступається ведучим залам Дніпра, починаючи з 
гардеробу і закінчуючи сценою, еквер-бульвар по вул. Моніторна, КЗО «11ВК- 
106» та ди тяча футбольна школа «Динамік».

По моїй передвиборчій програмі планувалось відновлення 13-го 
•тролейбусного маршруту. Так, це виконано.

За все зроблене, ми маємо також сказати спасибі міському голові міста 
Філагову В.А., який з розумінням ставиться до потреб району і надає всебічну 
допомогу.

Па наступний рік закінчується моя каденція і сьогодні я можу сказати, 
зроблено не мало, але мені хотілося зробити ще більше. ЗІ дякую всім хто



підтримує мене і дякую іншим за конструктивну критику, бо вона є 
мотивацією до кращого.

І коротко скажу, що не вдалося, і що планую робити далі, якщо вирішу 
балотуватися па наступну каденцію

1. Не змогли профінансувати будівництво скверу по вул. Метробудівській 
від вул. Моніторна до Набережна Заводська, продовження скверу 
Моніторної. Проект дуже креативний, набагато кращий ніж по 
Моніторній, робоча документація виконана.

2. Будівництво прибудови до школи мистецтв № 4 ім. Б.Г'мирі, концертна 
зала для шкільних артистів та утеплення фасаду школи. Проектно- 
кошторисна документація готова, технічні умови видані.

3. Будівництво прибудови до дитячого спортивного центру «Штурм- 
Парус» під нові спортивні зали та актової зали, проект виконаний.

4. Будівництво прибудови до СІЛІ № 106 під актову залу, спортивну залу 
ігрових видів спорту та Ай хаб для школярів. Школу плануємо 
перевести на альтернативний тип освіти по скандинавському варіанту. 
Також плануємо відремонтувати гир під роздягальні та учбові класи для 
футбольної школи «Динамік» Динамо Київ та під велосипедну 
спортивну базу з велотренажерами.

5. Не змогли закінчити будівництво молодіжного центру «Технопарк» по 
вул. Юрія Кондратюка в сквері біля Дому творчості.

В планах також:
1. Утеплення фасадів житлових будинків та їх фарбування в різні 

кольори по вул. 1 іабережпа Заводська, Моніторна та Метробудівська.
2. Благоустрій дворів та прибудинкових територій по типу скверів з 

укладкою газонів, доріжок та системою поливу.
3. Спільне фінансування будинків ОСББ та ЖБК по програмі ОСББ та 

депутатських кошті в.
4. Капітальний ремонт та благоустрій СІП № 141 з відновленням 

с п о рт и в н о і о басейну.

Наш девіз: змінимо життя на краще, зробимо наш житловий район 
безпечним та комфортним.

Отож:

П
М. Царенко



Майданчики 2016-2019р.

№ Адреса

2010р
1 вул. Ю .К о н д р атю ка,16 (біля 

ТЦ  «Арніка»)
Д итяча

2016
1 ж /м  П окр овськи й ,Зж Д итяча

2017
1 вул. М е тр о б уд івска ,10,12 Д итяча
2 вул. М етр о б уд івска,7, КЗО « 

СЗШ  № 106»
Д итяча

3 вул. М етр о б уд івска,7, КЗО « 
СЗШ  № 106»

Ф утбольне поле (42x22м ), зі ш тучним  покриттям .

2018
1 вул. М етр о б уд івска,5 Д итяча
2 вул. М етр о б уд івска,7, КЗО « 

СЗШ  № 106»
Д итяча

3 вул. М етр о б уд івска,7, КЗО « 
СЗШ  № 106»

Трен аж ерни й  м айданчик

2019
1 вул. М оны торна,2 Д итяча
2 вул. Велика Д іївська,56 Д итяча
3 ж /м  П окр овськи й ,3-4 Тренаж ерна

Усього: Д и тячих-8  од.
Трен аж ер ни х-2  од.
Ф утбольне поле-1 од.


