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Рублівського Вадима Григоровича за 2017 рік

На виконання ч.б ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» надаю 
інформацію про річний звіт моєї діяльності як депутата міської ради.

Як депутат Дніпровської міської ради VII скликання був обраний по виборчому 
округу № 8. Також займаю посаду секретаря постійної комісії міської ради з питань 
екології.

Одним з основних напрямів моєї роботи як депутата є проведення особистого 
прийому громадян на виборчому окрузі. Кожен понеділок місяця по провулку 
С.Крушельницької, 1 з 9.00 до 15.00. Окрім особистих прийомів громадян на окрузі з 
понеділка по четвер ведеться робота помічниками.

За 2017 рік було прийнято 115 звернень від громадян. Основними питаннями були 
в сфері ЖКХ, спил сухостою та аварійних дерев, поганий стан доріг, вуличне освітлення.

З метою вирішення зазначених проблем мешканців округа, мною були подані 
депутатські звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Відповідно до Положення про призначення та надання адресної матеріальної 
допомоги, на вирішення проблем соціально-незахищених верств населення було надано 
грошову допомогу 227 особам на загальну суму 300 000,00 грн.

У 2017 році кошти у сумі 2 000 000 грн., виділених з міського бюджету в рамках 
Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII 
скликання на 2016-2020 були використані за наступними напрямками:

- КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат» - придбання медичного 
обладнання;

- КЗ «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» - 
придбання медичного обладнання;

-ОСББ «Крушельницької, 6» - поточний ремонт системи холодного
водопостачання;

- ОСББ «Терещенківська, 14» - поточний ремонт електромереж;
- КЗО «Навчально-виховний комплекс № 131» - придбання меблів;



- ДМКЗК «Централізована система публічних бібліотек для дорослих» - придбання 
оргтехніки для філії № 26;

- КЗО «Дошкільний навчальний заклад № 402» - придбання оргтехніки;
- КПНЗ «Будинок творчості та козацтва» - придбання багатофункціонального 

пристрою»;
- КЗО «Навчально-виховний комплекс № 122» - придбання кондиціонера;
- вул. 20-річчя Перемоги, 11 -  придбання обладнання для дитячо-спортивного 

майданчика;
- вул. Передова, 673, 677 -  придбання обладнання для дитячо-спортивного 

майданчика;
- вул. Мінусинська, 250Г та 250Д -  придбання обладнання для дитячо-спортивног 

майданчика;
- ЖБК № 343 -  поточний ремонт покрівлі;
- ОСББ «Березинська, 25» - поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові;

- ОСББ «Березинська, 23» - поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові;
- КЗО «Навчально-виховний комплекс № 131» - придбання комп’ютерної техніки;
- КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9» - придбання парового 

стерилізатора;
- ОСББ «Крушельницької, 1» - поточний ремонт системи холодного

водопостачання;
- ОСББ «наш Дім К-5» - поточний ремонт системи гарячого водопостачання;
- ОСББ «Маршала Малиновського-36» - поточний ремонт сантехсистем;
- ОСББ «Оберіг» - поточний ремонт системи гарячого водопостачання;
- КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 400» - поточний ремонт із 

заміни вікон на металопластикові;
- КЗО «Середня загальноосвітня школа № 133» - придбання комп’ютерної техніки.
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