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ЗВІТ
про діяльність депутата Дніпровської міської ради VII скликання за 2020 рік

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої 
ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу 
зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини 
- виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих 
законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої 
ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед 
виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.

Я. Павлов Артем Григорович, обраний депутатом Дніпровської міської ради VII скликання по 
виборчому округу № 25.

Член депутатської фракції політичної партії "ПРОПОЗИЦІЯ".
Член постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування 

міської ради.

Інформація про діяльність депутата у міській раді та її органах у 2020 році:

відвідав 8 із 9 сесій міської ради;
відвідав 20 із 24 засідань постійної депутатської комісії.

За період здійснення повноважень в якості депутата місцевої ради протягом 2020 ро к у :
- проведено 14 прийомів громадян та 8 зустрічей з мешканцями округа (загалом прийнято 

близько 260 громадян) за наступними адресами та графіком:

вул. Бригадна, 10, СЗШ № 10 -  перший четвер місяця з 15.00 до 18.00;
вул. Набережна Перемоги, 46 Б, СЗШ № 76 -  останній четвер місяця з 15.00 до 18.00.

- отримано близько 73 письмових та усних звернень від виборців;
- підготовлено та спрямовано до відповідних органів близько 90 депутатських звернень.
- надано матеріальну допомогу 125 громадянам у зв'язку із тяжким матеріальним становищем, 

на лікування та оздоровлення, онкохворим та іншим соціально незахищеним мешканцям міста на 
загальну суму 300 000,00 грн.
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На початку 2020 року формувався титульний список робіт від Департаменту житлового 
господарства Дніпровської міської ради на поточний рік. Врахувавши потреби громадян, було 
проведено ремонті роботи за наступними адресами:

1. вул. Героїв Крут, 7, п. 2, 3, 4 -  заміна вікон;
2. вул. Героїв Крут, 8 -  сантехсистема та ремонт ганку;
3. пр. Д. Яворницького, 8 -  електрика;
4. вул. Наб. Перемоги. 54 -  ремонт під'їзду та панельних швів;
5. вул. Наб. Перемоги, 54, п. 1 -  ремонт стін ліфтового приміщення;
6. вул. Наб. Перемоги, 56 -  панельні шви;
7. вул. Наб. Перемоги, 58 -  панельні шви;
8. вул. Наб. Перемоги, 60 -  сантехсистема та панельні шви;
9. вул. Наб. Перемоги, 66 -  панельні шви;
10. вул. Наб. Перемоги, 70 -  електрика;
11. вул. Героїв Крут, 3, 5, 7, 8, 9, 10 -  встановлення опор та освітлення дворів;
12. вул. Мандриківська, 80 Б (перехід від Південного вокзалу до студентських гуртожитків) -  

встановлення освітлення;
13. вул. Академіка Чекмарьова, 7 -  сантехсистема;

На виконання Програми виконання доручень виборців у 2020 році проведені наступні 
роботи:

Медичні установи:
• КНП «Міська клінічна лікарня №8» ДМР -  придбання обладнання;
• КНП «Міська клінічна лікарня № 16» ДМР -  придбання обладнання;
• КП «Дитячий фтизіопульмонологічний медичний центр» -  придбання обладнання;

Поточний ремонт дорожнього покриття:
1. вул. Героїв Крут, 3, 5, 7, 9;
2. пр. Дмитра Яворницького, 2, 2А, 4, 6, 8, 10;
3. пр. Гагаріна, 5, 7;
4. вул. Набережна Перемоги, 48. 66, 68, 70;
5. вул. Мандриківська, 1-33

Житлово-комунальне господарство:
1. пр. Гагаріна, 3 -  ремонт холодного водопостачання;
2. пр. Гагаріна, 5 -  заміна дверей та ремонт сантехсистеми;
3. пр. Гагаріна, 31 -  заміна вікон та сантехсистеми;
4. пр. Дмитра Яворницького, 2, п. 2 -  заміна вікон;
5. пр. Дмитра Яворницького, 4 -  ремонт холодного водопостачання;
6. пр. Дмитра Яворницького, 8, п. 1 -  ремонт під'їзду та ганку;
7. пр. Дмитра Яворницького, 10, п. 2 -  заміна вікон;
8. пр. Дмитра Яворницького, 11 -  заміна вікон;
9. пр. Дмитра Яворницького, 13/15 -  заміна вікон;
10. вул. Героїв Крут, 3, п. 1-3 -  заміна вікон;
11. вул. Героїв Крут, 5, п. 1 , 4 -  заміна вікон;
12. вул. Героїв Крут, 10 -  ремонт системи опалення;
13. вул. Героїв Крут, 12 -  ремонт холодного водопостачання;
14. вул. Севастопольска, 1 -  ремонт електромережі;
15. вул. Севастопольска, 26 -  ремонт електромережі;
16. вул. Севастопольска, 30 -  ремонт водостічних труб та вимощення;
17. вул. Сімферопольська, 19 Б -  поточний ремонт прибудинкової території;
18. вул. Набережна Перемоги, 70 -  ремонт перехідних лоджій;



Благоустрій території:

Встановлення лавок:
1. вул. Набережна Перемоги, 46, 48, 66, 68, 70;
2. вул. Севастопольська, 1;
3. просп. Дмитра Яворницького, 7, 8, 10;
4. вул. Академіка Чекмарьова, 7;
5. вул. Героїв Крут, 3, 14;

Висадка дерев:
1. вул. Героїв Крут, 3, 5, 7, 8, 9, 10;
2. вул. Академіка Чекмарьова, 7;
3. вул. Набережна Перемоги, 58, 60, 68, 72;
4. вул. Севастопольська, 1, 2, 26, ЗО;
5. просп. Гагаріна, 3, 5, 7;
6. просп. Дмитра Яворницького, 2, 4, 6, 8, 10.

А також, було встановлено пристрої примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські) за 
наступними адресами: вул. Героїв Крут, 7, 9; вул. Набережна Перемоги, 58, 60, 66, 70.

В рамках Програми виконання доручень виборців, для підтримки студентської молоді 
гуртожитків міста, мною було ініційовано проведення Міського турніру з футболу серед студентської 
молоді Соборного району.

Отже, протягом 2020 року громадяни звертались до мене з наступних питань: 
матеріальна допомога -  36 %; 
житлово-комунальне господарство -  41%; 
благоустрій-15%; 
освіта та медицина -  5%; 
інше -  3%.

З повагою,
депутат Дніпровської міської ради VII скликання

вик. Романчук Марина Миколаївна 063 368 98 04


