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ЗВІТ
депутата Дніпровської міської ради VII скликання 

про свою діяльність протягом 2016-2020рр.

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.

Я, Павлов Артем Еригорович, депутат Дніпровської міської ради VII скликання. Був 
обраний депутатом в листопаді 2015 року по 25 виборчому округу в Соборному районі 
міста Дніпра. Адвокат, є членом постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів 
та місцевого самоврядування міської ради, а також учасником команди міського голови, 
Бориса Філатова.

На протязі 5 років депутатської каденції мої головні зусилля були зосереджені на 
представництві та захисті інтересів мешканців свого виборчого округу, підтримці закладів 
освіти та медицини, вирішенні численних проблем мешканців міста у житлово-комунальній 
сфері та модернізації соціальної та комунальної інфраструктури міста. І реформа 
децентралізації, в цьому аспекті, надала територіальним громадам суттєві фінансові 
інструменти для впровадження та реалізації цих проектів.

Для зручності громадян весь цей час працювали і працюють досі дві громадські 
приймальні, в яких ведеться прийом громадян, а саме:

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

Загалом протягом цього часу проведено 124 прийомів громадян, 46 зустрічей з 
мешканцями округів, а усього прийнято близько 1700 людей.

В цілому реалізація мною депутатських повноважень здійснювалась за 4 основними 
напрямками:

• участь в роботі пленарних засідань міської ради та інших органах міської ради;
• участь в роботі постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та 
місцевого самоврядування міської ради;

18.00.

• виконання доручень виборців;
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• виконання доручень виборців;
• надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.

При цьому, найважливішою функцією депутата було представництво інтересів 
виборців в органах місцевого самоврядування та органах державної влади з метою захисту 
їх прав та інтересів.

1. Участь в роботі пленарних засідань міської ради та інших органах міської
ради.

Інформація про діяльність депутата у міській раді та її органах за 5 роки:

відвідав 57 із 59 сесій міської ради;
автор або співавтор близько 50 рішень міської ради;
автор 5 звернень міської ради до органів державної влади;
автор 3 депутатських запитів, підтриманих депутатами на сесії міської ради.

Серед проектів рішень, які були прийняті Дніпровською міською радою за цей 
період часу, до яких я був безпосередньо дотичним, серед найважливіших можна виділити, 
зокрема, наступні.

Рішення міської ради № 8/10 від 17.06.2016р. Про затвердження програми 
енергозбереження «Теплий під’їзд», активна реалізація якої протягом 2016-2019 рр. 
дозволила провести ремонтів під'їздів із заміною дерев’яних вікон на металопластикові у 
багатоповерхівках міста сукупно більше, ніж за 25 років незалежності до цього.

Рішення міської ради № 55/12 від 27.07.2016р. Про забезпечення безпеки атракціонів 
у місті.

Рішення міської ради № 2/17 від 21.12.2016р. Про звернення Дніпровської міської 
ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до ЗУ «Про виконавче провадження» 
в частині звільнення органів місцевого самоврядування від обов'язку сплати авансового 
внеску.

Рішення міської ради № 33/23 від 19.07.2017р. Про приєднання до європейської 
ініціативи "Угода мерів", яке спрямоване на підвищення енергоефективності та розвитку 
відновлювальних джерел енергії а також на впровадження Плану дій сталого енергетичного 
розвитку та клімату на території міста.

Рішення міської ради № 77/31 від 25.04.2018р. Про співпрацю між Дніпровською 
міською радою та Слобожанською селищною радою.

Рішення міської ради № 90/31 від 25.04.2018р. Про затвердження Порядку 
відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами 
благоустрою комунальної власності та їх елементами. Відшкодування шкоди згідно цього 
рішення проводиться з метою добровільного досудового врегулювання спорів, 
запровадження утримання об’єктів благоустрою міста в стані, придатному до 
використання, що призведе до зменшення кількості випадків спричинення шкоди майну, 
зменшення розміру шкоди, заподіяної майну осіб об'єктами благоустрою комунальної 
власності та їх елементами, яка підлягає відшкодуванню та зміцненню довіри до органів 
місцевого самоврядування. Цей Порядок відшкодування матеріальної шкоди, який було 
розроблено та впроваджено за ініціативи міського голови Бориса Філатова, дозволив тільки 
протягом 2018-2019 років отримати відшкодування власниками транспортних засобів, які 
були пошкоджені внаслідок падіння дерев, потрапляння в ДТП через незадовільний стан 
дорожнього покриття, наїзду на каналізаційні водопровідні люки та інші причини на 
території міста Дніпра, на загальну суму близько 5 млн. грн. Цей Порядок є унікальним, 
аналогів йому в інших містах України не існує.
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Рішення міської ради № 100/31 від 25.04.2018р. Про затвердження інформаційних та 
технологічних карток адміністративних послуг, які надає Дніпровська міська рада. Завдяки 
цьому рішенню послуга з підготовки рішень міської ради про передачу у власність 
земельних ділянок під житловими будинками була віднесена до адміністративних послуг, 
які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Дніпра. Таким чином, усі 
мешканці міста отримали можливість приватизувати землю під своїми житловими 
будинками протягом чітко визначеного технологічною карткою граничного строку, а 
саме 60 днів з моменту подачі заявником заяви та пакету документів.

Рішення міської ради № 19/34 від 25.07.2018р. Про затвердження Програми
безоплатної правової допомоги населенню м. Дніпра на 2018 -  2022 роки, яка спрямована 
на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї 
конституційне право і потребують такої допомоги. Результатом впровадження цієї 
програми стало створення комунальної установи з надання безоплатної первинної правової 
допомоги у м. Дніпрі та двох її осередків, Правобережного та Лівобережного.

Рішення міської ради № 51/34 від 25.07.2018р. Про звернення депутатів Дніпровської 
міської ради до Верховної ради України щодо вдосконалення законодавства у сфері 
протидії умисному знищенню або пошкодженню об'єктів житлово-комунального 
господарства.

Рішення міської ради № 123/44 від 24.04.2019р. Про погодження проекту 
Меморандуму про співробітництво у сфері обороноздатності для захисту інтересів 
територіальної громади міста Дніпра, який було укладено міським головою з головою 
Служби зовнішньої розвідки України з метою захисту суверенітету та територіальної 
цілісності України.

Рішення міської ради № 54/46 від 19.06.2019р. Про звернення депутатів Дніпровської 
міської ради до Президента України щодо здійснення фінансування з державного бюджету 
реконструкції та модернізації діючої чи будівництва нової злітно-посадкової смуги 
аеропорту у місті Дніпрі у розмірі 2,7 млрд. грн.

Депутатами міської ради були підтримані на сесіях наступні мої депутатські запити:
1. Депутатський запит щодо пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури 

міста Дніпра (рішення № 11/13 від 16.03.2016р.).
2. Депутатський запит щодо надання доручень на замовлення виготовлення 

проектно-кошторисної документації та фінансування робіт щодо посилення фундаменту 
житлового будинку № 1 по вул. Севастопольській у м. Дніпрі (рішення № 331/33 від
20.06.2018р.).

3. Депутатський запит щодо криміногенної ситуації, яка склалася на території 
селища Таромського (рішення № 279/40 від 23.01.2019р.).

Окрім того, спільно з органами прокуратури співробітниками юридичного 
департаменту міської ради, який я очолюю, було забезпечено протягом 2016-2019рр. 
повернення до комунальної власності територіальної громади міста Дніпра близько 200 
об'єктів нерухомості, які незаконно вибули з комунальної власності протягом 2012-2013рр. 
в процесі банкрутства комунальних житлово-експлуатаційних підприємств м. Дніпра.

2. Участь в роботі постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та 
місцевого самоврядування міської ради.

За цей час я відвідав 138 із 147 засідань постійної депутатської комісії.
Робота комісії була зосереджена на попередньому розгляді таких профільних 

питань:
- прийняття щорічних бюджетів міста та Програми економічного і соціального 

розвитку міста на кожен рік, а також внесення до них змін;
З



- звіти про виконання міського бюджету;
- погодження розмірів пайових внесків забудовників у розвитку соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста;
- розгляд листів депутатів міської ради щодо виділення коштів міського бюджету на 

виконання доручень виборців а також з цільового фонду міської ради депутатам 
Дніпровської міської ради VII скликання;

- попередній розгляд кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників 
комунальних підприємств, установ та організацій;

- попередній розгляд згідно регламенту Дніпровської міської ради усіх проектів 
рішень міської ради, які розглядаються на пленарних засіданнях ради.

3. Виконання доручень виборців.

Виділення коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання доручень 
виборців депутатам міської ради VII скликання відбувалося в порядку визначеному 
Програмою виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII 
скликання на 2016 - 2020 роки та Положенням про витрачання коштів міського бюджету, 
передбачених на фінансування цієї Програми, затверджених рішенням міської ради № 29/5 
від 30.03.2016р.

Загалом за 5 років строку виконання депутатських повноважень мною було 
отримано близько 1500 письмових та 550 усних звернень виборців щодо проблемних 
питань. З метою їх вирішення протягом цього часу до компетентних органів було подано 
біля 963 депутатських звернень.

На кожну багатоповерхівку округу, по якій проводились будь-які роботи заведено 
паспорт житлового будинку.

Розподіл коштів на виконання доручень виборців можна розділити за такими 
категоріями:

Підтримка закладів освіти, медицини та соціальної сфери.

СЗШ № 10, вул. Бригадна, 10:
- капітальний ремонт їдальні;
- LED -  освітлення футбольного майданчика та двору;
- монтаж локальної мережі інтернет;
- придбання тренажерів;
- придбання інтерактивних дошок, проекторів та кріплень для проекторів;
- придбання парт для шкільних кабінетів;
- придбання комп'ютерів.

СЗШ № 76, вул. Набережна Перемоги, 46Б:
- капітальний ремонт будівлі та даху будівлі;
- влаштування нового футбольного майданчика;
- поточний ремонт системи холодного водопостачання;
- придбання меблевих шаф;
- придбання оргтехніки -  МФУ, ноутбука та телевізора;
- ремонт підлоги в коридорі та класному кабінеті
- ремонт стелі на 1 поверсі та у 2-ох класних кабінетах;
- монтаж локальної мережі «Безпечна школа»;
- придбання інтерактивних дошок.

ДНЗ № 164, вул. Севастопольська, 15:
- поточний ремонт покрівлі;
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- капітальний ремонт будівлі-підземного переходу;
- придбання та установка дитячих спортивних майданчиків, альтанок;
- придбання дитячих меблів, матраців.

ДНЗ № 132, вул. Героїв Крут, 1:
- придбання та установка дитячого спортивного майданчику;
- придбання та установка 3 кондиціонерів;
- ремонт коридору із утепленням вхідних дверей;
- придбання комп'ютера;
- ремонт вуличного освітлення та освітлення дитячого майданчика.

СЗШ № 142, вул. Беляева, 2 (АНД район):
- поточний ремонт із заміною дерев'яних вікон на металопластикові;
- придбання шафи, комп'ютерного столу, пеналу для навчальних посібників та 

кутової приставки.

СЗШ № 64, вул. Петрозаводська, 377 (АНД район):
- поточний ремонт із заміною дерев'яних вікон на металопластикові;
- поточний ремонт стелі.

Допомога медичним установам та соціальним закладам:
-придбання медичного обладнання. поточний ремонт реанімаційного, 

лабораторного та діагностичного обладнання та придбання кондиціонерів для КЗ 
«Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» 
Дніпропетровської обласної ради;

- придбання медичного обладнання, лабораторних мікроскопів для Комунального 
закладу «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» 
Дніпропетровської обласної ради;

- придбання кондиціонера та віконних жалюзі, фіксаторів верхніх та нижніх кінцівок 
для Дніпропетровського спеціалізованого клінічного центру матері та дитини ім. проф. М. 
Ф. Руднєва;

- поточний ремонт приміщення Дніпропетровської дитячої стоматологічної клініки
№ 3;

- поточний ремонт із заміною дерев'яних вікон на металопластикові в 
Дніпропетровській міській поліклініці № 4;

- поточний ремонт палати, придбання медичного інструменту для отоларингології та 
офтальмологічних діагностичних приладів Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 
16;

- поточний ремонт з улаштування вимощення для Дніпровського клінічного 
об'єднання швидкої медичної допомоги;

- ремонт приміщень їдальні, кімнати відпочинку № 5 та покрівлі Територіального 
центру соціального обслуговування Жовтневого району;

- придбання обладнання в КП «Дитячий фтизіопульмонологічний медичний 
центр»;

- придбання обладнання в КНП «Міська клінічна лікарня №8» ДМР;
- придбання обладнання в КНП «Міська клінічна лікарня № 16» ДМР.

Ремонти доріг та внутрішньо квартальних проїздів та дворів.

- вул. Бригадна;
- вул. Набережна Перемоги, 42, 44. 48, 50;
- вул. Наб. Перемоги, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70;
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- перехрестя вул. Ак. Чекмарьова та вул. Героїв Крут;
- вул. Героїв Крут, 1, 3, 5, 7, 9;
- вул. Героїв Крут, 8, 10, 12, 14;
- пр. Д. Яворницького, 11, 13/15;

- пр. Д. Яворницького, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10;
- пр. Гагаріна, 5, 7;
- Чернівецький провулок;
- Донецьке шосе, 1,3;
- улаштування нового тротуару до СЗШ № 142.

Ремонти покрівель

- вул. Героїв Крут, 9;
- вул. Бригадна. 11;
- вул. Академіка Чекмарьова, 7;
- пр. Гагаріна, 5;
- пр. Д. Яворницького, 7;
- вул. Набережна Перемоги. 48.

Ремонти під’їздів із заміною дерев’яних вікон на металопластикові, в тому числі за
програмою «Теплий під’їзд»

- вул. Героїв Крут, 14;
- вул. Героїв Крут, 9,
- вул. Академіка Чекмарьова. 7,
- вул. Севастопольська. ЗО,
- пр. Гагаріна, 31,
- вул. Набережна Перемоги, 54;
- вул. Севастопольська, 1;
- вул. Севастопольська, 2;
- вул. Севастопольська, 26 А;
- вул. Набережна Перемоги. 54;
- вул. Набережна Перемоги, 56;
- вул. Набережна Перемоги, 66;
- вул. Набережна Перемоги, 72;
- пр. Гагаріна, 5;
- пр. Гагаріна, 31;
- пр. Дмитра Яворницького, 2А.
- вул. Севастопольська, 16;
- вул. Севастопольська, 26;
- вул. Героїв Крут, 1;
- вул. Героїв Крут, 3;
- вул. Героїв Крут, 5;
- вул. Героїв Крут, 8;
- вул. Героїв Крут, 12;
- просп. Д. Яворницького, 4;
- просп. Д. Яворницького, 8;
- просп. Д. Яворницького, 10; 
-просп. Д. Яворницького, 11;
- просп. Д. Яворницького, 13/15;

- вул. Сімферопольська, 19;
- вул. Сімферопольська, 19 Б;
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- вул. Наб. Перемоги, 58;
- вул. Наб. Перемоги, 60;
- вул. Наб. Перемоги, 68;
- вул. Героїв Крут, 7.

Влаштування дитячих та спортивних майданчиків:

- дитячий майданчик у дворі між будинками № 8 і 10 за адресою: вул. Героїв Крут;
- дитячий майданчик у дворі будинку № 72 за адресою вул. Наб. Перемоги;
- дитячий майданчик Севастопольський парк ( адреса: Лоцманський спуск, 2);
- спортивна площадка Street Workout для студентів за адресою вул. Наб. Перемоги, 44;
- спортивний майданчик по пр. Слобожанський, 18;
- футбольне поля у дворі буд. 60 по вул. Набережна Перемоги;
- дитячий майданчик пр. Гагаріна, 5;
- дитячий майданчик вул. Героїв Крут, 8;
- встановлення дитячого спортивного майданчика по вул. Героїв Крут, 8;
- тренажери у дворі буд. 60 по вул. Набережна Перемоги;
- дитячий майданчик по вул. Донецьке шосе, 7;
- дитячий майданчик по вул. Бєляєва, 10;
- дитячий майданчик по вул. Мінусинській;
- встановлення дитячого спортивного майданчика по вул. Наб. Перемоги, 66;
- встановлення дитячого майданчика по вул. Героїв Крут, 3.

Ремонт сантехсистем будинку:

- вул. Севастопольська, 26;
- вул. Героїв Крут, 8;
- вул. Набережна Перемоги, 54;
- пр. Гагаріна, 3;
- пр. Гагаріна, 7;
- вул. Героїв Крут, 10;
- вул. Наб. Перемоги, 66;
- пр. Д. Яворницького, 8;
- пр. Гагаріна, 31;
- пр. Гагаріна, 5;
- вул. Героїв Крут, 8;
- вул. Набережна Перемоги, 60;
- просп. Д. Яворницького, 4;
- вул. Героїв Крут, 12;
- вул. Ак. Чекмарьова, 7.

Встановлення енергозберігаючого LED -  освітлення:

- на житловому масиві Перемога-1 (в районі будинків по вул. Набережна Перемоги,
40-72);

- по вул. Героїв Крут у дворах будинків 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
- по пр. Д.Яворницького у дворах будинків, 2, 4, 6, 8, 7, 11, 13/15;
- освітлення футбольного поля у Севастопольському парку;
- вул. Мандриківська, 80 Б (перехід від Південного вокзалу до студентських 

гуртожитків).
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Ремонт міжпанельних швів будинку:

- вул. Набережна Перемоги. 72;
- вул. Наб. Перемоги. 58;
- вул. Наб. Перемоги, 60;
- вул. Наб. Перемоги. 70;
- вул. Наб. Перемоги, 54;
- вул. Наб. Перемоги, 56;
- вул. Наб. Перемоги, 66.

Інші види робіт:

- капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул. Севастопольська, який полягав 
в посиленні фундаменту та стін будинку за новою технологією закачування полімерів;

- капітальний ремонт фасаду будинку по вул. Набережна Перемоги, 58
- поточний ремонт фасаду (вул. Наб. Перемоги, буд. 70, буд. 60);
- ремонт вимогцення (вул. Героїв Крут, 10, вул. Наб. Перемоги, 60, вул. 

Севастопольська, 30);
- встановлення теплових лічильників (вул. Героїв Крут, буд. 9, вул. Набережна 

Перемоги, буд. 54, буд. 56);
- ремонти ліфтів у будинках за адресами: вул. Набережна Перемоги, 58, 60;
- поточний ремонт електромереж (пр. Дмитра Яворницького, 13/15; вул. Набережна 

Перемоги, 68. вул. Севастопольська. 1, вул. Севастопольська, 26, вул. Набережна Перемоги, 
70. проси. Д. Яворницького, 8);

- улаштування огорожі навколо прибудинкової території по вул. Героїв Крут, 3, 5;
- поточний ремонт дверей у будинках по вул. Набережна Перемоги, 66, 70, пр. 

Гагаріна, 5;
-встановлення міжповерхових дверей в будинку по вул. Наб. Перемоги, 66, 68, 70;
-поточний ремонт прибудинкової території по вул. Сімферопольська. 19 Б. 19А;
- ремонт водостічних труб у буд. по пр. Д. Яворницького, 7, вул. Севастопольська, 

30;
- встановлення антипаркувальних стовпчиків понад буд. 1, 3, 5, 10, 12, 14 по 

вул. Героїв Крут та буд. 58 по вул. Набережній Перемоги;
- а також обрізка дерев, установка лавочок, висадження дерев, благоустрій території 

та інші види робіт.
Крім виконання доручень виборців за моєї підтримки також проводилися 

різноманітні масові заходи: привітання дітей в шкільних та дошкільних закладах з 
новорічними святами, поздоровлення в територіальних центрах соціального 
обслуговування ветеранів війни та людей похилого віку з Днем перемоги, поздоровлення 
жінок зі святом 8 березня, організація та проведення Кубку міської ради по футболу серед 
студентської молоді гуртожитків міста протягом 2019-2020рр.

4. Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.

Виділення коштів, передбачених у міському бюджеті на надання матеріальної 
допомоги окремим категоріям громадян проводилось згідно з Положенням про надання 
адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста.

За період з 2016 по 2020 роки включно мною було надано адресну матеріальну 
допомогу на лікування та оздоровлення 1532 особам на загальну суму 1, 5 млн. грн.

Серед громадян, які отримали допомогу малозабезпечені, одинокі, люди похилого 
віку, матері, які виховують дітей, інваліди війни, інваліди з загального захворювання.
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тяжкохворі, онкохворі, ліквідатори аварії наЧАЕС, члени сімей загиблих воїнів, громадяни, 
які опинились в тяжких життєвих обставинах та інші соціально незахищені мешканці міста.

З метою захисту прав та інтересів громадян .які проживають на території виборчого 
округу депутата мною використовувалися усі можливі та наявні законні та дієві засоби 
впливу та заходи реагування спрямовані на вирішення проблем людей .виходячи із ситуації 
у кожному конкретному випадку.

Сподіваюсь, що я виправдав довіру громадян -  виборців, які проживають на 
території мого депутатського округу.

Щиро вдячний громадянам за довіру та підтримку.

З повагою,

Депутат
Дніпровської міської ради А. Г. Павлов
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