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Шановний Олександре Григоровичу!

Прошу опублікувати на сайті Дніпровської міської ради звіт перед 
виборцями 28 округу про депутатську діяльність за 2018 рік.
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Звіт перед виборцями

депутата Дніпровської міської ради Федоренка В.В.

за 2018 рік

Обраний від Українського об'єднання патріотів «УКРОП» по 28 
виборчому округу.

У міській раді очолюю комміссію з питань комунальної 
власності, енергозбереження та законності.

У 2018 році проведено 20 прийомів громадян під час яких з 
різних питань звернулося 589 мешканців.

За минулий рік надано матеріальну допомогу 453 мешканцям 
округу на загальну суму 300 тис. грн .

Згідно заяв мешканців, до органів влади направлено 98 звернень.

Подовжено роботу з дитячими закладами.

Закінчується капітальний ремонт з утепленням фасаду СШ 73.

Шкільна територія цієї школи оздоблена тротуарною плиткою 
та, з метою безпеки, огороджена новим парканом. На території 
облаштовано новий баскетбольний майданчик.

Закінчується капітальний ремонт зали музичної школи, у 
приміщеннях зроблено поточні ремонти. Сподіваюсь що у цьому 
році роботи будуть завершені та талановиті діти нашої музичної 
школи отримають сучасну концертну залу

Для проведення культурних заходів придбано комп’ютер для 
філії бібліотеки № 24.

Облаштовано пішохідну доріжку по пров. Відрадний, якою 
щоденно користується велика кількість мешканців, а особливо



дітей, які крокують до шкіл, дитячих садочків, музичної школи, 
бібліотеки.

Продовжуються роботи з капітального ремонту та 
переобладнанню будівлі колишньої вечірньої школи (бульвар 
Слави, 11) під новий дитячий садок.

Значну увагу приділено зверненням мешканців округу з 
питань житлово-господарських проблем та благоустрою.

Насамперед те, про що мріють багато будинків -  проведено 
загальними зусиллями утеплення фасадів буд. 124а набережна 
Перемоги та буд. 15 пр. Героїв.

І це тільки початок! Ще минулого року мною розроблено 
проектну документацію для багатьох будинків округу, 
залишається тільки шукати гроші!:)

А поки що відремонтовано шви корп. 5,6 наб. Перемоги, чотири 
під’їзди пр. Героїв 17, п’ять під’їздів Героїв, 21, чотири під’їзди 
Героїв, 37.

Відновлено роботу ліфтів наб. Перемоги 118 корп. 1 під 1, пр. 
Героїв 21, п. 10.

Відремонтовано покрівлю Героїв 25.

Проведено заміну вікон на металопластикові у 15 під’їздах, у 
буд. 8 по вул. Гетьмана Дорошенко замінено двері на перехідних 
сходах.

Ще у 12 під’їздах відремонтовано ганки з навісами.

У шести під’їздах зроблено поточний ремонт, у будинку 126а 
наб. Перемоги відремонтовано перехідні сходи.

Проведено ремонт сантехсистем у двох під’їздах буд. 17 пр. 
Героїв.



Частково відремонтовано та прочищено каналізаційні системи 
вул. Дорошенко 8 та 10.

У дворах округу видалено старі дерева, омолоджено сухостій. Ця 
робота буде подовжена у наступному році.

Нарешті відновлено освітлення у дворах Героїв 11,15,17,27, 
бульвар Слави 8, пров. Відрадний.

Поточні ремонти внутрішньоквартальних доріг та під'їзних 
шляхів проведено у кожному дворі округу. Десь ямковий 
ремонт, десь картами, але вже можна пройти без остраху!

У дворах з’явилися нові майданчики для дітей та дорослих:

ворк-аут - біля буд. 8, бульвар Слави,

тренажери - біля буд. 13-15, бульвар Слави,

дитячі майданчики Героїв 27, 25, 11-15. Крім того 
додатково встановлене приладдя на майданчику Героїв 11-15 за 
депутатські кошти. У пісочниці завезено пісок.

Як і в минулому році черговим надбанням є не тільки 
облаштування пішохідної доріжки на пров. Відрадний, але й 
відновлення доріжки за адресом бульвар Слави 8, якою 
користуються мешканці всіх прилеглих домів, доріжки вздовж 
дитсадка 337, з боку буд.21 пр. Героїв.

За бажанням мешканців була придбана краска та на спільних 
«субботніках» красили лавки, дитячі майданчики, паркани, 
огорожі клумб та інше. Очі радіють!

•

Приділяється окрема увага ОСМД та ЖСК. У цьому році за 
програмою співфінансування виконано 10 видів ремонтних 
робіт з моєю участю.



Вже проведені збори голів та активу. Можу сказати, що завдяки 
спільним зусиллям усі 10 об’єднань громадян, які мали бажання 
долучитися до цієї програми на наступний рік, виграли і ми 
йдемо далі!

!
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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.


