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Звіт про депутатську діяльність за 2018 рік

Протягом 2018 року було проведено 36 прийоми громадян, з них 24 
прийоми на 12-му виборчому окрузі (Шевченківський район) та 14 прийомів на 
окрузі № 61 (Самарський район). Загалом на офіційних прийомах прийнято 326 
громадян, що зверталися до депутата з різних соціально-побутових питань. 
Питання, з якими найчастіше зверталися мешканці міста, це надання 
матеріальної допомоги, викликане важким матеріальним становищем та 
незадовільним здоров’ям; незадовільний стан житлового фонду, проблеми 
благоустрою та санітарного стану прибудинкових територій, незадовільний 
стан внутрішньо-квартального дорожнього покриття, санітарна обрізка дерев, 
тощо. Також багато звернень стосувалось консультацій з різних юридичних та 
побутових питань. Значна частина звернень були колективними. Також понад 
60 звернень громадян надійшли в письмовій формі на робочу адресу депутата 
міської ради Панченка В.Г.

За період роботи було отримано й опрацьовано 236 запитів на надання 
матеріальної допомоги. Всі громадяни отримали матеріальну допомогу. 
Допомога у поточному році надавалася особам, що потребують лікування, 
малозабезпеченим, пенсіонерам, ветеранам Другої світової війни, учасникам 
бойових дій та АТО, багатодітним сім’ям, людям, що опинилися у складних 
життєвих обставинах та іншим. Упродовж 2018 року жодному громадянину, 
який звертався за матеріальною допомогою, якщо це було не повторне 
звернення, відмовлено не було. Порівняно з минулим роком кількість звернень 
громадян за наданням матеріальної допомоги залишилась на тому ж рівні. 
Всього 236 мешканцям надано матеріальну допомогу на суму 300 тис. грн. з 
коштів міського бюджету.

Протягом 2018 року продовжено робота з закладами освіти та культури 
виборчого округу № 12 та № 61, а саме зі школами, дошкільними навчальними 
закладами, установами позашкільної освіти, бібліотеками. Постійно 
підтримується контакт і систематично ведеться робота з директорами шкіл 
СЗШ № 48, № 49 у Шевченківському районі та навчально-виховного 
комплексу № 125, навчально-виховному об’єднання №109 Самарського району.
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У 2018 році за рахунок коштів виділених на виконання доручень 
виборців на суму 106 063 грн. проведено поточний ремонт вуличної ігрової 
зони, а саме дитячої альтанки у КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла- 
садок) № 209 комбінованого типу».

На виборчому окрузі за звітній період встановлено два тренажерних 
майданчика за адресою вул. Січових Стрільців 86 та просп. Богдана 
Хмельницького, 3. За адресою просп. Генерала Пушкіна, 38 встановлено 
дитячий майданчик.

За рахунок коштів виділених депутатам міської ради для виконання 
доручень виборців у 2018 році, також було проведені такі роботи:

1) Поточний ремонт під’їзду ж/б по вул. Генерала Пушкіна, 36 - витрачено 
60 000 грн.;

2) Поточний ремонт під’їзду № 3 ж/б по вул. Січових Стрільців, 89 -  
витрачено 59 993 грн.;

3) Поточний ремонт під’їзду № 3 ж/б по вул. Січових Стрільців, 86 -  
витрачено 59 996 грн.;

4) Поточний ремонт під’їзду № 2 ж/б по просп. Гагаріна, 80 -  витрачено 
59 997 грн.;

5) Поточний ремонт під’їзду № 2 ж/б по просп. Гагаріна, 82 -  витрачено 
59 996 грн.;

6) Поточний ремонт під’їзду № 2 ж/б по просп. Гагаріна, 84 -  витрачено 60 
000 грн.;

7) Поточний ремонт під’їздів № 2,3,4 ж/б по просп. Гагаріна, 92 -  витрачено 
179 989 грн.;

8) Поточний ремонт під’їздів № 1, 2 ж/б по просп. Гагаріна, 96 -  витрачено 
59 997 грн.;

9) Поточний ремонт під’їзду № 4 ж/б по просп. Гагаріна, 98 -  витрачено 60 
000 грн.;

10) Поточний ремонт під’їзду № 3 ж/б по просп. Гагаріна, 100 -  
витрачено 60 000 грн.;

11) Поточний ремонт під’їзду № 4 ж/б по просп. Богдана 
Хмельницького, 7 -  витрачено 60 000 грн.;

12) Поточний ремонт під’їздів № 1, 4 ж/б по просп. Богдана 
Хмельницького, 5 -  витрачено 119 996 грн.;

13) Поточний ремонт під’їздів № 2, 4, 6 ж/б по вул. Бехтерева, 1 -  
витрачено 180 000 грн.;

14) Поточний ремонт під’їздів № 3 ж/б по просп. Гагаріна, 84 -  
витрачено 60 000 грн.;



15) Поточний ремонт під’їздів № 3 ж/б по вул. Макарова, 1Б -  
витрачено 125 808 грн.;

16) Поточний ремонт під’їздів № 1 ж/б по вул. Бехтерева, 1 -  витрачено 
60 000 грн.;

Проведено роботи у КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 16» 
ДОР на загальну суму 106 063 грн., за ці кошти відремонтовано лікарняний 
ліфт.

За зверненнями виборців проведено поточний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Чорноземна, роботи виконані на загальну суму 37 264 грн.

Ініційовано внесення до титульного списку виконання робіт по багатьох 
проблемних об’єктах округу.

Всього за звітній період надіслано 271 лист з різних питань за підписом 
депутата Дніпровської міської ради у різні служби та установи Дніпровської 
міської ради.

Також протягом 2018 року продовжено роботу депутата, як заступника 
голови постійної комісії Дніпровської міської ради з питань екології.

У 2018 році депутат Панченко В.Г. був присутній на всіх засіданнях сесій 
Дніпровської міської ради (100%), яких за звітній період було проведено 11. 
Активно приймав участь в обговоренні, вирішенні та прийнятті рішень, що 
стосуються життєдіяльності міста та їх мешканців.

Окрім цього суттєвим досягненням у житті міста і при безпосередньої 
участі депутата Панченка В.Г., вперше в місті Дніпро зареєстровано 
індустріальний парк «INNOVATION FORPOST», що буде розташований на 
Слобожанському проспекті. Даний об’єкт після його повноцінного запуску 
стане важливим елементом розвитку міста, як такий, що залучає вітчизняні та 
зарубіжні інвестиції і інновації в наше місто.

Крім роботи у сфері: поліпшення стану житлового господарства, 
благоустрою, соціальної політики, було організовано та проведено декілька 
культурних заходів, най масштабнішим заходом, до Дня Незалежності України, 
у м. Дніпрі 24 та 25 серпня відбувся III Етноісторичний фестиваль «Самар- 
Дніпро-Фест». Місце проведення заходу було традиційне -  територія пам’ятки 
історії національного значення Новобогородицька фортеця (вул. Кадрова 
Самарського району).

Фестиваль, як і завжди поєднав елементи історичного музею, історичних 
розваг, спортивні змагання, концерти відомих українських гуртів та інші цікаві 
заходи. При активній допомозі депутата Дніпровської міської ради 
Панченка В.Г. вперше проведено показовий лицарський турнір та організовано 
театралізований штурм фортеці козаками-реконструкторами. Загалом 
фестиваль відвідало близько ЗО тис. гостей.

Депутат Дніпровської міської ради В. Панченко
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