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ЗВІТ
(січень 2018- грудень 2018)

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

Я, Тупиця Олег Леонідович -  у 2015 році був обраний депутатом 
Дніпровської міської ради VII скликання по виборчому округу № 22, член 
депутатської фракції «УКРОП», заступник голови постійної комісії міської ради 
з питань освіти, культури, молоді та спорту.

РОБОТА В МІСЬКІЙ РАДІ

За звітний період усього відбулося 11 сесій Дніпровської міської ради VII 
скликання, на кожній з яких я був присутній.

Від початку депутатської каденції по теперішній час я працюю 
заступником голови постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 
молоді та спорту. За 2018 рік відбулося 14 засідань комісії, на 13-ти засіданнях я 
був присутній.

РОБОТА НА ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Згідно з графіком проведення депутатського прийому кожної середи 
(окрім святкових днів) з 17:00 до 19:00 мною та моїми помічниками було 
прийнято 422 індивідуальних і 54 колективних звернень виборців.

За звітний період із заявою про надання адресної матеріальної допомоги до 
мене та моїх помічників звернулися 224 особи. Із них допомога була надана 182 
особам. 42 особи - допомогу не отримали.

Обставини, що унеможливили надання допомоги були такими:

» у 6 випадках заявники вже отримали допомогу в поточному році за 
рахунок коштів міського бюджету;

» у 28 випадках заявники не надали повний пакет документів, що необхідний 
для отримання допомоги відповідно до «Положення про надання адресної 
матеріальної допомоги окремим категоріям громадян м. Дніпро»;



• у 8 випадках заявники звернулися до депутата за допомогою наприкінці 
року, коли кошти виділені депутату із бюджету м. Дніпро на надання адресної 
матеріальної допомоги були вже розподілені між заявниками.

Всі заявники, яким було відмовлено у надані матеріальної допомоги з 
вищезазначених причин зможуть отримати її у 2019 році.

Загальна сума коштів, використаних на надання адресної матеріальної 
допомоги 182 громадянам у 2018 році становить 300 000 грн. При цьому 
заявниками, які звернулися до депутата через громадську приймальню надано 
допомогу на загальну суму 276600 грн; заявникам, які перебувають на обліку в 
Територіальному центрі надання соціальних послуг Соборного району м. Дніпро 
і звернулася до депутата через соціального працівника надано допомогу на 
загальну суму 23400 грн.

Відповідно до причин звернення, громадяни, яким була надана матеріальна 
допомога розподілилися на такі групи:

• 96 осіб - звернулися із проханням виділити матеріальну допомогу на 
придбання ліків;

• 64 особи - звернулися через власну малозабезпеченість (абсолютну 
бідність);

• 22 особи - звернулися із проханням виділити кошти на медичне 
оперативне втручання та у зв’язку з тяжкою хворобою.

На проведення ремонтних робіт у житлових будинках з депутатського 
фонду було виділено 1 440 300 гривень, за ці кошти було виконано:

- Поточний ремонт під’їздів № 1, 3 житлового будинку за адресою вул. 
Генерала Пушкіна, 1Б;

- Поточний ремонт під’їздів житлового будинку за адресою пр. Гагаріна, 
105;

- Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою пр. Гагаріна, 
П7;

- Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул. Абхазська, 
6;

- Поточний ремонт під’їздів житлового будинку за адресою вул. Казакова, 
4;

- Поточний ремонт вимощення житлового будинку за адресою пр. Гагаріна, 
173;

- Поточний ремонт труб центрального опалення житлового будинку за 
адресою пр. Гагаріна, 169;

- Поточний ремонт міжпанельних швів житлового будинку за адресою вул. 
Казакова, 1А;

- Поточний ремонт дверних та віконних блоків житлового будинку за 
адресою вул. Телевізійна, 1;

- Поточний ремонт системи центрального опалення житлового будинку за 
адресою вул. Телевізійна, 12;



- Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку за адресою пр.
Гагаріна, 125;

- Поточний ремонт під’їздів № 1, 2 житлового будинку за адресою пр.
Гагаріна, 151;

- Поточний ремонт під’їздів № 5, 6 житлового будинку за адресою пр.
Гагаріна, 173.

Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові було проведено у 
Територіальному центрі надання соціальної допомоги Соборного району та у 
КЗО «СЗШ № 20».

За моєї ініціативи департаментом гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради виділені кошти та встановлено дитячий майданчик за адресою - вул. 
Телевізійна, 1; спортивний майданчик за адресами -  пр. Гагаріна, 119, вул. Лізи 
Чайкіної, 1.

Звіт депутата перед виборцями було проведено 17.01.2019 року в 
приміщенні гуртожитку № 2 Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара за адресою: пр. Гагаріна, 38, у присутності старших житлових 
будинків, голів ОСББ, голів квартальних комітетів, мешканців студентських 
гуртожитків та активістів виборчого округу № 22.

Депутат міської ради О. Л. Тупиця


