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Дніпровському міському голові 
Філатову Б.А.

Шановний Борисе Альбертовичу!

На виконання вимог ст. 16 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» надаю звіт щодо діяльності протягом 2020 р. У зв’ язку з 

епідемічною обстановкою та враховуючи введення карантину, звітування 

перед виборцями буде проведено шляхом розміщення звіту на офіційній 

сторінці Дніпровської міської ради, про що повідомлено у засобах масової 

інформації -  оголошення у газеті «Дніпро вечірній».

Додатки:
1. Річний звіт депутата Губерта В.П. -  5 арк.;
2. Примірник газети «Дніпро вечірній».

З повагою,
Депутат міської ради Губерт В.П.

£ ___ :,РК- + г£^ег»й [



Річний звіт депутата Губерта В.П перед виборцями 51 округу 
Новокодаиького району міста Дніпро за 2020 рік

Протягом звітного періоду у відповідності з Передвиборчою 
програмою депутата міської ради Губерта В.П. та законом України «Про 
статус депутата місцевих рад» було виконано наступні види робіт на 
окрузі:

І. На виконання Передвиборчої програми та розділу II закону України 
«Про статус депутата місцевих рад», проведено поточні ремонти об'єктів 
на окрузі, як такі, що було включено до титульних списків 2020 р., так і 
такі, що фінансувалися із Програми виконання доручень виборців 
депутатами Дніпровської міської ради УІІскликання:

1. Проведено освітлення:

пров. Донбаський (встановлено 15 світильників, 15 кронштейнів, 525 
м. СІП - самонесучого ізольованого проводу)

- пров. Народний (встановлено 11 світильників, 11 кронштейнів, 365 м. 
СІП)

- вул. Велика Діївська від станціїи метро «Покровска» до вул. 
Метробудівна (встановлено 22 опори и 25 світильників та 25 
кронштейнів, 701 м. СІП).

2. Освітлено дитячі, спортивні майданчики, а також футбольні та 
баскетбольне поля округуа (вул. Кармалюка, 8; вул. Єрмака, 52; вул. Рудна, 
26-28; вул. Нежинська; вул. Гайдамацюка, 44; вул. Повстанська, 356; вул. 
Велика Діївська, 2136; вул. Велика Діївська, 40; вул. Юрія Кондратюка, 16). 
Всього встановлено 23 опори, 27 кронштейнів, 62 светильника, 742 м. СІП.

3. Проведено поточний ремонт вул. Порохова із укладенням нового 
асфальту.

4. Проведено ямковий ремонт бетонною сумішшю важких бетонів вулиці 
Вільямса, пров. Квітковий.

5. Розчищено дорогу по пров. Червонокалиновий зі сторони поліклініки та 
засипано срізом асфальту.

6. Завезено близько 1400 т. асфальтового зрізу для поточного ремонту 
вулиць округу;

7. Проведено поточний ремонт ліфтового обладнання у під’їздах 1, 2, 3, 8, 
9, 10, 11, 12, 15,16, 17 у будинку 40 по вул. Велика Діївська.



8. Проведено ремонт аварійної стелі по вул. Сталеварівська 15а у під’їзді.

9. Проведено поточний ремонт покрівлі за адресами: пров. Брянський, 3; 
пров. Брянський, 4; пров. Брянський, 5; пров. Брянський, 6, пров. Брянський,
10.

10. Проведено поточний ремонт ганків вхідної групи за адресою вул. 
Ю. Кондратюка, 16.

11. Проведено поточний ремонт сантехсистем за адресою вул. Велика 
Діївська, 36.

12. Проведено поточний ремонт козирьків над димоходами за 
адресою вул. Ю. Кондратюка, 16.

13. Встановлено лавочки:

- біля під’їзду №1 по вул. Юрія Кондратюка, 110;

- біля під’їздів №9, 11 и 12 по вул. Велика Діївська, 40 та антивандальну 
лавочку у дворі;

- біля під’їздів 1- 14 за адресою вул. Юрия Кондратюка, 16.

14. Проведено суботники:

- за будинком 16 по вул. Юрия Кондратюка;

- вул. Ермака,52 (на дитячому майданчику);

- вул. Кармалюка,8 (біля дитячого майданчика та поля).

15. Проведена обрізка дерев, кустарників на вулицях округу (вул. 9
Травня, вул. Вільямса, пров. Брянский, пров. Лікарняний, вул. Сталеварівська, 
вул. Повстанська, вул. Ю. Кондратюка, ПО, вул. Кармалюка, пров. 
Червонокалиновий, вул. Прияружна, вул. Велика Діївська,40, вул. 
Ю.кондратюка, 16 та інші).

16. Проведено покос амброзії на вулицях округу (вул. 9 Травня, вул. 
Вільямса, пров. Брянський, пров. Лікарняний, вул. Сталеварівська, вул. 
Повстанська, вул. Ю.Кондратюка, біля мемориала пам’яті «Безіменна висота», 
вул. Лютнева та інші).

17. Прибрано несанкціоноване сміттєзвалище на вул. Фронтовій.

18. Нанесено дорожню розмітку типу «зебра» на перехресті вул.
Велика Діївська та вул. Вільямса.



19. Прибрано дерев’яний стовп на вул. Вільямса біля ветеринарної 
клініки.

II. На виконання Передвиборчої програми, за Програмою виконання 
доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання, 
шляхом включення до титулів 2020 р. з метою створення гідних умов для 
розвитку та навчання наших дітей, а також надання сприятливих умов 
для дозвілля дітей і дорослих мешканців округу:

1. Придбано шафи для одягу та паперів для КЗО «СЗШ № 84» ДМР.

2. Придбано обладнання для дитячого майданчика за адресою вул. 
Кармалюка, 8 (замінено качелю, зламану під час буревію).

3. Встановлено антену, усилювач сигналу та Т9 літній мешканці за 
адресою вул. ЗО Іркутської дивізії.

4. Під час карантину роздано понад 900 проднаборів та близько 5000 
масок.

5. Під час карантину придбано та передано два телефона дівчатам із 
малозабезпечених сімей.

6. Дитячий майданчик за адресою вул. Велика Діївська, 40 покрито 
гумовим покриттям.

7. Завезено пісок на дитячі майданчики: вул. Велика Діївська,40; вул. Юрія 
Кондратюка, 16; вул. Гайдамацька,44; вул. Вільямса, 120; вул. Повтсанська, 
35Б; вул. Велика діївська, 213; вул. Кармелюка,8; вул. Можайсько,28; вул. 
Єрмака,52; пров. Брянський, 18.

8. Привітали дітей 1 -  4 класів КЗО «СЗШ № 84» із новим навчальним 
роком 1 вересня 2020 р., діти отримали подарунки.

9. Виділено кошти на оновлення бібліотечного фонду бібліотеки-філії №7 
МКЗК «централізована.

10. Встановлено качель на дитячому майданчику за адресою вул. Велика 
Діївська, 40.

11. Виділено кошти КНП «Міська лікарня № 16» ДМР для придбання 
обладнання.

12. Привітали дітей 1 -  4 класів КЗО «СЗШ № 84» із Новим роком, діти 
отримали солодкі подарунки.

20. Було організовано культурно-розважальні заходи для дітей 
протягом літніх канікул:



- 18.07.2020 р - перегляд мультфильму «Королівський Коргі» за 
адресами: вул. Ю.Кондратюка, 16, вул. В.Діївська, 40, вул. В.Діївська, 
213, вул. Кармалюка, 8,вул. гайдамацька, 44;

- 25.07.2020 р.- перегляд кінофільму «Шлях додому» за адресами: вул. 
Ю.Кондратюка, 16, вул. В.Діївська, 40, вул. Мицкевича, 36а, вул. 
Вільямса,120, вул. Єрмака, 52;

- 01.08.2020 р. -  перегляд мульт фільму «Сонік-2» за адресами: вул. 
Ю.Кондратюка, 16, вул. В.Діївська, 40, вул. Велика Діївська, 32, пров. 
Брянський, 18, вул. Фронтова, 72;

- 08.08.2020 р. -  перегляд мультфільму «Корпорація монстрів» за 
адресами: вул. Ю.Кондратюка, 16, вул. В.Діївська, 40, вул. Міцкевича 
36а, вул. 30 Іркутської дивізії, вул. Гайдамацька, 44;

- 15.08.2020 р. -  дискотека за адресами: вул. В.Діївська, 40, вул. 
Мицкевича, 36а, вул. Кармелюка, 8, вул. Вільямса, 120, вул. 
Гайдамацька, 44;

- 05.09.2020 р. -  дискотека за адресами: пров. Брянський, 18, вул. Велика 
Діївська, 40, вул. Вільямса, 120, вул. Кармалюка, 8, вул. Ю.Кондратюка, 
16.

II. На виконання Передвиборчої програми та розділу II закону України 
«Про статус депутата місцевих рад», депутат протягом року знаходився у 
постійному щільному контакті з виборцями, регулярно проводив заходи 
співпраці. Кожного першого понеділка місяця депутат проводив 
особистий прийом громадян за адресою: вул. Ю.Кондратюка, 264 у 
приміщенні СШ №84:

1. Видано 300 000, 00 грн. матеріальної допомоги (це близько 250 осіб) 
малозабезпеченим та багатодітним родинам, а також соціально 
незахищеним верствам населення;

2. За 2020 рік зафіксовано близько 500 звернень громадян, більшість яких 
стосується ремонту покрівель та під'їздів, утеплення будинків, заміни 
вікон, ремонту між панельних швів, освітлення вулиць, ремонту доріг, 
відновлення розмітки доріг, встановлення люків, покращення умов для 
навчання дітей (ремонт підлоги, заміна шкільних меблів, придбання 
телевізорів, принтерів, тощо). Депутатом було надано усні та письмові 
консультації з проблемних питань мешканців округу.

3. Депутатом було надано усні та письмові консультації з проблемних 
питань мешканців округу.



4. Також на опрацювання звернень громадян, окрім виділення коштів та 
включення об'єктів до титульних списків, було відправлено звернення до 
наступних органів: КП «Міськсвітло», Департаменту благоустрою та 
інфраструктури, Департамент житлового господарства, Департамент 
соціальної політики, Департамент гуманітарної політики, Комісії з питань 
екології, КП «Дніпроводоканал», ДТЕК, КП «Жилсервіс-2», ПАО 
«Дніпрогаз», Прокуратура Дніпропетровської області, ГУНП у 
Дніпропетровській обл., РФ «Придніпровська залізниця» АТ 
«Укрзалізниця», тощо.


