
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ 
СИРОТА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

пр. Д. Яворницького, 75, Дніпро, 49000, кім. 228

відповідно до ст. 6 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад»

ЗВІТ
Депутата міської ради Сироти Олександра Володимировича 

про депутатську діяльність за 2018 рік.
Виборчий округ №46 Чечелівський район

З метою підтримки зв'язку з громадянами, широкого залучення мешканців 
виборчого округу до депутатської діяльності, забезпечення прозорості та відкритості, 
мною. Сиротою О.В., протягом звітного періоду здійснювався прийом громадян у 
першій та третій четвер кожного місяця у громадській приймальні за адресою: вул. 
Янгеля, 13.

Робота депутата проводилась за такими основними напрямками:
- виконання доручень виборців;
- надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян;
- надання правової допомоги;
- проведення експертного обстеження житла та споруд;
- допомога у розробці проектно-кошторисної документації;
- участь у роботі постійної комісії з питань архітектури, містобудування та 

земельних відносин;
- участь у роботі сесійних засідань міської ради;
- участь у роботі виконавчих органів міської ради.

Виконання доручень виборців

Відповідно до Програми виконання доручень виборців депутатами 
Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки мною були розглянуті 
колективні звернення громадян, які проживають на території виборчого округу, 
керівників установ та організацій (шкіл, дитячих садочків, територіального центру з 
обслуговування самотніх громадян, ветеранів, інвалідів тощо).

За підсумками розгляду звернень були сформовані та »направлені до міської ради 
необхідні документи. За поданням депутата були профінансовані наступні напрямки:

Поточний ремонт покрівлі:
- вул. Макарова, 1 на загальну суму 86 634 грн.;
- вул. Макарова, 1а на загальну суму 199 980 грн.;
- вул. Макарова, 29 на загальну суму 191 730 грн.;
- вул. Макарова, 35 на загальну суму 199 999 грн.;
- вул. Титова, 17 на загальну суму 180 188 грн.;



- вул. Титова, 20 на загальну суму 90 377 грн.;
- вул. Будівельників, 29 на загальну суму 147 247 грн.

Заміна вікон:
- вул. Титова. 15а (дитячий садок №243) на загальну суму 199 999 грн.;
- вул. Енергетична, 10а (дитячий садок №277) на загальну суму 53 876 грн.;
- вул. Янгеля, 11 на загальну суму 75 267 грн.

Придбання обладнання:
- дитячо-юнацький центр «Штурм» на загальну суму 99 998 грн.

Поточний ремонт електричних мереж будинку:
- вул. Новоркимська, 4а.

Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян

Відповідно до положення про надання адресної матеріальної допомоги окремим 
категоріям громадян міста було надано допомогу 170 особам на загальну суму 300 000 
грн.

Серед громадян, які отримали допомогу, - люди похилого віку, самотні люди, 
інваліди війни, інваліди з загальних захворювань, тяжкохворі, матері-одиначки, 
громадяни, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Участь в роботі постійної комісії з питань 
архітектури, містобудування та земельних відносин міської ради

Як депутат міської ради я входжу до складу постійної комісії з питань 
архітектури, містобудування та земельних відносин. Протягом звітного періоду брав 
участь у 24 засіданнях.

Участь в роботі сесійних засідань міської ради

Протягом звітного періоду брав участь у більшості сесійних засідань міської ради та 
розгляді найбільш важливих питань життєдіяльності територіальної громади.

Участь в роботі інших органів міської влади

На спільних засіданнях з представниками виконавчих органів міської ради брав 
участь у розробці проектів рішень щодо питань архітектури та містобудування.

Звіт для розгляду та обговорювання виборцям був наданий виборцям під час 
прийомів громадян за адресою: вул. Янгеля. 13. Пропозиції та зауваження будуть 
враховані під час виконання доручень у 2019 році.

Депутат Дніпровської 
міської ради


