
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VII СКЛИКАННЯ 

ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДИТЯТКОВСЬКА ЄВГЕНІЯ МИХАЙЛІВНА
49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75, каб. 226, тел. 067 565 48 48 

ел.пошта: as2525gorsovet@gmail.com

Робота в звітній період депутата 

Дніпровської міської ради VII скликання

Дитятковської Євгенії Михайлівни

відповідно до статті 16 Закону України

«Про статус депутатів місцевих рад»

Дитятковська Євгенія Михайлівна -  обрана депутатом Дніпровської 
міської ради VII скликання по виборчому округу № 41 Центрального р- 
н, голова депутатської фракції «УКРОП», голова Постійної комісії 
міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення 
та міжнародних зв’язків.

Як депутат міської ради, особистий прийом громадян проводжу 
кожного першого та останнього четверга місяця в Центрі первинної 
медико-санітарної допомоги №1, за адресою: вул. Столярова, 12, к. 8Б.

Робота з виборцями:

- У звітному періоді на 23-х прийомах звернулося 738 громадян. 
70% з них з питань незадовільного стану та порушень в стані 
житла, комунікацій, несвоєчасного оновлення дерев, що 
приводить до пошкодження кровлі, балконів та стін.
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- По зверненням виборців було направлено 57 депутатських 
звернень до різних інстанцій житлового господарства, 
енергетичного та водного постачання.

- Матеріальна допомога надана 173 виборцям на загальну суму 
300 000 тис. грн.

З нагоди:

- Дня Перемоги вітання і матеріальну допомогу отримали ветерани
ввв.

- Дня Захисту Дітей були вручені подарунки багатодітнім сім’ям.

За рахунок депутатських коштів:

- надана допомога у заміні вікон, заміні і ремонту підлоги, 
придбання меблів та комп’ютерної техніки комунальним 
закладам СШ№1, СШ№58, НВК№148 - на загальну суму біля 
200 000 тис. грн .

- були встановлені дитячи майданчики за адресою: пр. Дмитра 
Яворницького 113, пр. Дмитра Яворницького, 117, пр. Дмитра 
Яворницького 125, пр. Дмитра Яворницького 94, вул. 
Січеславська Набережна, 7/8, вул. Мостова 2, вул. Херсонська 16, 
пр. Поля 27Д, пр. Дмитра Яворницького 123.

- були проведені ремонти дворових доріг по вул. Столярова, вул. 
Січеславська Набережна 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а , заміні дверей і 
вікон, систем опалення, каналізації, електропостачання, кровлі за 
адресами: вул. Ярослава Мудрого 18/20, вул. Пушкіна 15, вул. 
Воскресеньська 44, вул. Старокозацька 65, пр. Поля 13, вул. 
Старокозацька 60, вул. Володимира Антоновича 10Б, вул. 
Старокозацькій, буд. 74, буд. 74а, буд. 82, вул. Пастера, буд. 2, 
пр. Поля, буд. 17, пр. Дмитра Яворницького, буд. 119, та інші -  
на загальну суму біля 1 800 000 тис. грн.

Подані депутатські пропозиції про включення в міський «Титульний 
лист» ремонтних робіт:

Внутрішньодворове асфальтування - 16 об’єктів:

- пр. Дмитра Яворницького, 125;
- пр. Дмитра Яворницького, 123;
- пр. Дмитра Яворницького, 88;
-пр. Дмитра Яворницького, 117;
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- пр. Пушкіна, 5;
- вул. Мостова, 6а;
- вул. Василя Чапленка, 15;
- вул. Січеславська Набережна 7-8;
-вул. Святослава Хороброго, 33;
- вул. Князя Ярослава Мудрого, 16;
- вул. Князя Ярослава Мудрого, 18/20;
- вул. Князя Володимира Великого, 24;
-вул. Князя Володимира Великого, 20-22-24-26-28
- вул. Княгині Ольги, 15;
- вул. Херсонська 46;
- пр. Поля 17.

Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради на 
2020 рік -  46 об’єктів.
Ремонт покрівлі:
- вул. Василя Чапленка, 20;
- вул. Боброва 21а;
- вул. Шмідта, 43;
- вул. Курчатова, 4;
- просп. Пушкіна, 3;
- вул. Юрія Савченка, 40.
- вул. Старокозацька, 74а над кв. 48;
- вул. Привокзальна, 3;
- просп. Дмитра Яворницького, 113;
- вул. Херсонська, 16;
- просп. Дмитра Яворницького, 72а;
- вул. Херсонська, 46;
- - вул. Князя Володимира Великого, 36;

Ремонт під’їзду із заміною вікон на металопластикові:
- вул. Січеславська Набережна, 8;
- вул. Пастера, 12 під’їзд номер 3;
- вул. Князя Володимира Великого, 34;
- просп. Пушкіна, 1 під’їзд номер 4;
- вул. Херсонська, 16;
- вул. Князя Ярослава Мудрого, 32 під’їзди 1-4;
- просп. Дмитра Яворницького, 82 під’їзди номер 1,3,4,6,7;
- вул. Пастера, 10;
- вул. Херсонська, 46;
- пр. Дмитра Яворницького, 117;

з



Ремонт під’їзду (без заміни вікон):
- вул. Василя Чапленко, 18;
- вул. Князя Володимира Великого, 34;
- вул. Шмідта, 9;
- просп. Пушкіна, 1 під’їзд номер 4;
- вул. Боброва, 21а;
- вул. Князя Ярослава Мудрого, 22;
- вул. Пастера, 10;
- пл. Вокзальна, 1 під’їзд 7,8;
- вул. Херсонська, 19
- вул. Княгині Ольги, 8;
Заміна дверей на металопластикові:
- вул. Святослава Хороброго, 25;
Ремонт сантехсистем:
- вул. Херсонська, 16 заміна систем опалення;
- вул. Боброва, 21а заміна труб холодного водопостачання;
- просп. Дмитра Яворницького, 125 ремонт системи теплопостачання у 
підвалі;
- вул. Херсонська, 46;
Ремонт цоколю будинку:
- вул. Князя Володимира Великого, 34;
- вул. Січеславська Набережна, 7;
- вул. Січеславська Набережна, 8;
Ремонт/ заміна ліфтів:
- вул. Старокозацька, 70;
- просп. Дмитра Яворницького, 82;
- вул. Князя Ярослава Мудрого, 32;

Департамету благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 
на 2020 рік.
/Зелені насадження, обрізка дерев, обстеження сухостою на можливість 
видалення./
-вул. Січеславська Набережна, 7/8 - озеленення двору;
-ОСББ «Набережна Леніна, 9» вул. Січеславська Набережна, 9 - 
видалення - 3 шт., обрізка - 3 шт.;
-ОСББ «Поля 17» пр. О. Поля, 17 - видалення - 1 шт., обрізка - 6 шт.;
-ОСББ «Прибрежний 20» вул. Князя Ярослава Мудрого, 18 - 
видалення - 1 шт., обрізка - 2 шт., озеленення (висадження кущів);
-ОСББ «Святослава Хороброго -  33» вул. Святослава Хороброго, 33 - 
обрізка - 2 шт.;
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-ОСББ «Корал 11» вул. Січеславська Набережна, 11/11а - видалення - З 
шт., обрізка - 3 шт., висадження дерев (5 шт.), кущі.;
-ЖБК № 4 «Звезда» вул. В. Антоновича, 17 - видалення - 1 шт., обрізка - 
5 шт., висадження нових дерев (6 шт.);
-ЖБК № 23 «Містобудівник» пр. О. Поля, 11-А - видалення - 4 шт., 
озеленення двору.
Департамету благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 
на 2020 рік.
/Освітлення/.
-ЖБК № 23 «Містобудівник» пр. О. Поля, 11-А - 2 опори з тильної 
сторони будинку.
-ЖБК № 85 «Кіровець» вул. Старокозацька 82 - 2-3 опори (у дворі 
будинку).
-ОСББ «Ротонда-68» вул. Старокозацька, 68 - 4-6 опор (у дворі 
будинку).
-вул. Боброва, ЗО (зі сторони Озерного спуску до ТРЦ Приозерний) - 4 
опори.
-вул. Шмідта, 10 - освітлення в арці.
-пр. Дмитра Яворницького, 121-одна опора після арки.
-«Бульвар батальйону Дніпро» - алея по вул. Юрія Савченко від 
проспекту Пушкіна до вул. Старокозацька - 6 опор.
-вул. Мостова, від будинку 4 до будинку 6а - 4 опори.
-вул. Січеславська Набережна, 16-2 опори у дворі.
-пр. Дмитра Яворницького, між будинками 98 і 98а - 1 опора в арці.
-вул. Князя Володимира Великого, 22-2 опори у дворі.
-вул. Старокозацька, 66-1 опора біля тильної сторони будинка.

Робота в міській раді:

- було прийнято участь в роботі 12 сесій з 13 = 92,31%.
- очолюючи депутатську комісію з охорони здоров’я, соціальної 

політики та міжнародних зв’язків було проведено 14 засідань 
профільної комісій = 100%.
на засіданнях комісії, на яких розглянуто 277 питань, комісією 
організовано 7 прийомів для громадян. Розглянуто 17 звернень 
громадян з питань поліпшення роботи медичних закладів, 
окремих лікарів та соціального захисту.
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Взаємодія з профільними департаментами міської ради:

- Департамент соціальної політики, департамент охорони здоров’я 
населення, Управління з питань учасників АТО, членів їх членів 
їх сімей та внутрішнього переміщення осіб.

Крім цього з підпорядкованими комунальними закладами.

Депутат міської ради Є. М. Дитятковська
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