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Як депутат міської ради, особистий прийом проводжу кожної другої та 
останньої п’ятниці місяця о 18:00 в приміщенні 96 ніколи. За третій рік було 
проведено 22 прийоми громадян. Окрім офіційних прийомів проходило постійне 
спілкування в мережі ЕасеЬоок, також проводились зустрічі з мешканцями 
округу біля їх будинків, додатково звернення приймались телефоном та у 
спеціальну поштову скриньку.

Основними питаннями звернень громадян були матеріальна допомога, 
благоустрій територій та встановлення дитячих майданчиків, виконання 
ремонтних робіт, видалення та обрізка дерев, вуличне освітлення.

Для вирішення проблем виборців було направлено 256 депутатських 
звернень до відповідних за компетенцією органів місцевого самоврядування, 
Верховної Ради та підприємств різної форми власності. За результатами цих 
звернень було виконано наступні роботи:
• відбувається реконструкція придомової території будинків 4-12 по вул. Ве

лика Діївська;
• на місці знесених гаражів (між будинками по вул. Коробова, 9 та вул. Юрія 

Кондратюка, 3) проходять роботи з улаштування скверу;
• було відновлено 7,5 тис. м2 дорожнього покриття та 2,5 тис. м2 тротуар

ного покриття;
• після реконструкції внутрішньоквартальних доріг встановлені пристрої 

примусового зниження швидкості («лежачі поліцейські») та відповідні 
дорожні знаки;

• аварійні роботи з відкачки каналізаційних витоків у підвалах;
• аварійні роботи з поточного ремонту труб та електрики;
• було виконано ремонт з заміною вікон на металопластикові у 39 під’їздах, 

18 з яких ОСББ та ЖБК;
• в 12 будинках було виконано ремонт міжпанельних швів;
• в 10 під’їздах виконано ремонт дахового покриття (один з яких ОСББ);
• було виконано ремонт сантехнічних систем в 18 будинках, 2 з яких ОСББ 

та ЖБК;
• 1 будинок отримав ремонт вимощення;
• було виконано ремонт 19 ліфтів (два з яких ОСББ та ЖБК), 6 ліфтів було 

замінено на нові;
• у 7 будинках був виконаний ремонт електропроводки та щитових, в 1 був 

виконаний ремонт освітлення;



• завершено монтування гумового покриття на сучасному дитячому 
майданчику за адресою: вул. Коробова, 20;

• встановлено сучасний дитячий майданчик (єдиний такого зразка в Україні) 
за адресою: ж/м Червоний камінь, 5;

• відбулись обрізка та омолодження 70 дерев;
• відбулось видалення 81 аварійних дерев;
• видалено 189 пнів;
• було виконано планування ґрунту та влаштування зрошувальної системи 

на прибудинкових територіях для облаштування зелених зон в районі 
будинків 9 та 20 по вул. Коробова;

• було встановлено 80 LED світильників;
• було виконано очищення мережі зливової каналізації по ж/м Червоний 

Камінь, вул. Шодуарівська, вул. Савкіна та вул. Набережна Заводська;
• було виконано ремонт 13 дощоприймальних колодязів.

Для навчальних закладів:
• закуплений комплект парт для 1 А класу школи № 96;
• до кінця року планується відновлення освітлення на території шкіл № 96, 

№ 143 та дошкільного навчального закладу № 316.

Матеріальну допомогу було надано 208 громадянам значна частина з яких 
виділялась на їх лікування та оздоровлення.

Як депутат став автором декількох двох проектів рішень міської ради. 
Перше рішення стосується затвердження міської цільової програми 

відновлення та реконструкції ветхого та аварійного житлового фонду міста 
Дніпра на 2018 - 2022 роки.

Відповідно до другого рішення міська рада звернулась до Верховної Ради 
України щодо питання обігу поліетиленових пакетів.

Депутат міської ради М. О. Лисенко


