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відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Я, Тупиця Олег Леонідович -  у 2015 році був обраний депутатом 
Дніпровської міської ради VII скликання по виборчому округу № 22, член 
депутатської фракції «УКРОП», заступник голови постійної комісії міської ради 
з питань освіти, культури, молоді та спорту.

РОБОТА В МІСЬКІЙ РАДІ

За звітний період усього відбулося 13 сесій Дніпровської міської ради VII 
скликання, в роботі кожної я приймав участь.

Від початку депутатської каденції по теперішній час я працюю 
заступником голови постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 
молоді та спорту. За 2019 рік відбулося 17 засідань комісії, я приймав участь в 
усіх засіданнях.

РОБОТА НА ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

За мого сприяння були виділені кошти на встановлення дитячих 
майданчиків за адресами -  вул. Телевізійна, 1 А; вул. Казакова, 4 та спортивного 
майданчику за адресою -  вул. Генерала Пушкіна 1Б.

У 2020 році заплановано встановлення спортивних майданчиків по вул. 
Казакова, 4 та вул. Телевізійна, 1.

Згідно з графіком проведення депутатського прийому кожної середи 
(окрім святкових днів) з 17:00 до 19:00 мною та моїми помічниками було 
прийнято 459 індивідуальних і 52 колективних звернень виборців.

За звітний період із заявами про надання адресної матеріальної допомоги 
до мене та моїх помічників звернулися 228 осіб. Із них допомога була надана 
196 особам, що становить 80% від загальної чисельності громадян, які 
звернулись за матеріальною допомогою, 32 особи - допомогу не отримали.

Обставини, що унеможливили надання допомоги були такими:
• у 3-х випадках заявники вже отримали допомогу в поточному році за 

рахунок коштів міського бюджету;



• у 11-ти випадках заявники не надали повний пакет документів, що 
необхідний для отримання допомоги відповідно до «Положення про надання 
адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян м. Дніпро»;

• у 18-ти випадках заявники звернулися до депутата за допомогою 
наприкінці року, коли кошти виділені депутату із бюджету м. Дніпро на 
надання адресної матеріальної допомоги були вже розподілені між 
заявниками.

Загальна сума коштів, використаних на надання адресної матеріальної 
допомоги 196-ти громадянам у 2019 році становить 300 000 грн. При цьому 
заявниками, які звернулися до депутата через громадську приймальню надано 
допомогу на загальну суму 266 800 грн; заявникам, які перебувають на обліку в 
Територіальному центрі надання соціальних послуг Соборного району м. Дніпро 
і звернулася до депутата через соціального працівника надано допомогу на 
загальну суму 33 200 грн.

Відповідно до причин звернення, громадяни, яким була надана матеріальна 
допомога розподілилися на такі групи:
• 148 осіб - звернулися із проханням виділити матеріальну допомогу на 

придбання ліків;
• 42 особи - звернулися через власну малозабезпеченість (абсолютну 

бідність);
• 6 осіб - звернулися із проханням виділити кошти на медичне оперативне 

втручання; у зв’язку з тяжкою хворобою.

На проведення ремонтних робіт у житлових будинках з депутатського 
фонду було виділено 1 984 308 гривень, за ці кошти було виконано:

- поточний ремонт із заміною дверних блоків на металопластикові у 
під'їздах ж/б по вул. Генерала Пушкіна, 1Б;

- поточний ремонт під’їздів із заміною дверних блоків на металопластикові 
у під'їздах ж/б по вул. Полігонна, 22;

- поточний ремонт під’їздів із заміною дверного блоку на металевий ж/б по 
вул. Телевізійна, 1А;

- поточний ремонт жорсткої покрівлі ж/б по вул. Абхазька, 6;
- часткове фінансування поточного ремонту ліфтів пасажирських 

вантажопідйомністю 400 кг. у під'їздах № 1, 2 ж/б по вул. Казакова, 4;
- поточний ремонт систем опалення та холодного водопостачання ж/б по пр. 

Гагаріна, 161;
- поточний ремонт із заміни дверних блоків на металопластикові ж/б по пр. 

Гагаріна, 169;
- поточний ремонт із заміни дверних блоків на металоплпстикові ж/б по вул. 

Казакова, 4А блок 1;
- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Гагаріна (подвір'я) 

вздовж будинків № 121-159;
- поточний ремонт із заміни дверних блоків на металопластикові ж/б по вул. 

Казакова 4А блок 2;
- поточний ремонт під'їздів ж/б по вул. Абхазька, 4А;



- поточний ремонт із заміни вхідних дверей на металеві у двох під'їздах ж/б 
по вул. Телевізійна, 2;

- поточний ремонт системи центрального опалення ж/б по пр. Гагаріна, 169;
- поточний ремонт приміщень у КУ «Дніпровський міський територіальний 

центр соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)» 
Дніпровської міської ради;

- ремонт системи централізованого опалення на горищі ж/б по вул. 
Абхазька, 3;

- поточний ремонт пам'ятника «Вибух пам'яті».
За титульним переліком проведення ремонтних робіт у 2019 році було 

проведено ремонт дороги по вул. Казакова на ділянці від пр. Гагаріна до вул. 
Генерала Пушкіна, та були виконані наступні ремонтні роботи:
- ремонт під'їздів ж/б по вул. Телевізійна, 2, під'їзди 1-4;
- ремонт під'їздів ж/б по вул. Л. Чайкіной, 7, під'їзди 1,2;
- ремонт покрівлі ж/б по вул. Телевізійна, 2;
- ремонт під'їзду ж/б по вул. Абхазька 4-А, під'їзди 1,2;
- ремонтні роботи мереж централізованого опалення ж/б по пр. Гагаріна, 

173;
- ремонтні роботи мереж централізованого опалення ж/б по пр. Гагаріна, 

151;
- ремонт відмостки ж/б по пр. Гагаріна, 125;
- ремонт під'їзду ж/б по вул. Абхазька 3, під'їзд 2.

Було проведено роботи з ревізії ліній електропередач, ремонту 
світильників та заміни ламп за наступними адресами:
- вул. Станична;
- вул. Обсерваторна;
- вул. Танкістів;
- вул. О. Вишні;
- вул. Хортицька;
- вул. Л. Чайкіной;
- пров. Крута Балка;
- пров. Університетський.

За моєї ініціативи та подальшого сприяння було встановлено сучасну 
зупинку громадського транспорту по пр. Гагаріна, 72 (зупинка Університет).

Відповідно до колективного звернення (420 громадян) було оновлено 
шлагбаум по вул. Сірко.

У 2019 році було надано 200 запрошень на Новорічну виставу для дітей 
виборців округу.

Звіт депутата перед виборцями було проведено 20 грудня 2019 року в 
приміщенні НВО № 28 за адресою: вул. Володі Дубініна, 12, у присутності 
старших житлових будинків, голів ОСББ, голів квартальних комітетів, 
мешканців студентських гуртожитків та активістів виборчого округу № 22.

Депутат міської ради


