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Директору департаменту
забезпечення діяльності
Дніпровської міської ради
Литвину О.Г.

Шановний Олександре Григоровичу!

Прошу опублікувати на сайті Дніпровської міської ради звіт перед
виборцями 28 округу про депутатську діяльність за 2 0 рік.
Збори відбулися 26 грудня 2017 року у приміщенні актової зали НВК № 66.

З повагою,
депутат Дніпровської
міської ради

Звіт перед виборцями 2017

У міській раді очолюю комміссію з питань комунальної
власності, енергозбереження та законності.
У 2017 році проведено прийомів громадян під час яких з різних
питань звернулося 647 мешканців.
За минулий рік надано матеріальну допомогу 453 мешканцям
округу на загальну суму 300 тис. грн .
Згідно заяв мешканців, до органів влади направлено 105
звернень.

Значну увагу приділено дитячим закладам.
Для потреб закладів придбано:
- ДНЗ№ 311 - протирально-різальна машина,
- ДНЗ№ 337 - тістозмішувач,
- ДНЗ № 355 - м ’ясорубка,
- НВК 66- посудомийна машина для харчблоку та посилювач,
- СШ № 73 - пекарська шафа.
Зроблено відкоси та ремонт покрівлі у ДНЗ 337.
У СШ 73 проведено ремонт холодного водопостачання.
Для талановитих дітей нашої музичної школи № 15 придбано два
тромбони.
ЗО нових костюмів для виступів закуплено для дитячоспортивного клубу «Штурм».

Для проведення культурних заходів придбано термопот для філії
бібліотеки № 24.
Зроблено багато і на окрузі взагалі.
Проведено ремонт покрівлі у будинку 8 бульвар Слави, пр.
Героїв, 9, гетьмана Дорошенко, 4.
Проведено заміну вікон на металопластикові у 5 під’їздах, ще у
13 під’їздах замінено вікна, а у двох будинках двері на
перехідних лоджіях за програмою «Теплий під’їзд». У п’яти
під’їздах зроблено поточний ремонт.
Для ЖБК 213 бульвар Слави 13-15 таЖ БК 185 вул. Дорошенко,
12 придбано нові поштові скриньки.
Капітально відремонтовані внутрішньоквартальна дорога за
адресою пр. Героїв 19, біля буд 6 бульвар Слави та під'їзні шляхи
до НВК 66, СШ 73 .
Надбанням є відновлення пішохідної доріжки за адресом наб.
Перемоги 118 вздовж стадіону.
Приділяється увага ОСМД та ЖСК. У цьому році проведені
збори голів та активу, завдяки спільним зусиллям усі 8 об’єднань
громадян, які мали бажання та підключилися до реалізації,
отримали змогу, за програмою співфінансування з моєю участю,
провести у своїх будинках 15 видів робіт.
Дякую всім за активну життєву позицію, підтримку та можу
впевнено сказати, що у нас все попереду.
Багато зроблено, та ми не зупиняємось і рухаємось вперед.

