ГРОМАДСКИЙ ЗВІТ
ГОРДІЄНКО ОЛЬГИ ФЕДОРІВНИ
ДЕПУТАТА ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІІ
скликання
члена постійної комісії з питань охорони здоров'я та
соціального захисту населення за 2021 рік
У звітному періоді, як депутат Запорізької міської ради по виборчому округу №7
(Шевченківський район), представляю інтереси територіальної громади, виборців
виборчого округу, виконуючи їх доручення в межах повноважень та беру активну участь
у здійсненні місцевого самоврядування.
Брав активну участь в усіх пленарних засіданнях чергових та позачергових сесій
Запорізької міської ради; в роботі постійної комісії з питань охорони здоров'я та
соціального захисту населення. Мною відвідано 13 сесій ради з 15, що складає 87%.
Приймала участь у прийнятті усіх рішень ради на порядках денних. Відвідано 18 засідань
постійної комісії із загальної кількості в 30, що складає 60%. Комісією розглянуто 35 заяв
та звернень, вирішено 35, що складає 100 %.
Мною було підтримано більшість нагальних та важливих питань, що виносилися на
розгляд сесій міської ради, серед яких питання економічного і соціального розвитку міста
Запоріжжя, розвитку його інфраструктури, вирішення низки бюджетних питань, питань
щодо вдосконалення запроваджених програм розвитку міста Запоріжжя.
Одним із основних обов'язків своєї діяльності, як
депутата міської ради, вважаю участь у пленарних
засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії, а
тому на особистому та постійному контролі тримаю
рішення міської ради з питань, що належать до
повноважень комісії.
На засіданнях комісії з питань охорони здоров'я та
соціального захисту населення було розглянуто багато
важливих питань, які стосуються охорони здоров'я
Запоріжців. Це і питання про виділення коштів на
відшкодування вартості інсулінів, виділення коштів на заробітні плати медикам, і
готовність медичних закладів до нової хвилі пандемії, і забезпеченість ліжок киснем, і
звичайно ж фінансування медичних закладів.

На теперішній час одне з головних питань - це питання
вакцинування населення від COVID-19. У місті Запоріжжя
створено 27 мобільних бригад, пункти вакцинації у кожному
медичному центрі міста. Отримано 200 000 доз вакцини і
вже 131 000 щеплень проведено медиками. Ми можемо з
впевненістю сказати, що у місті Запоріжжя створено всі
умови для масової вакцинації населення.
Важливою складовою у здійсненні депутатської
діяльності вважаю роботу з виборцями, людьми всіх категорій незалежно від віку і
зайнятості на тій чи іншій роботі, належності до тої чи іншої партії, або об'єднання,
забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень та скарг громадян,
вивчення причин, які породжують скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних
органів влади щодо їх усунення.
В результаті отриманих звернень та вжитих заходів вирішено ряд проблемних
питань мешканців, в тому числі, за рахунок депутатських коштів передбачених для
забезпечення потреб виборчого округу.

У 2021 році мною та моїми помічниками було проведено 7 прийомів громадян, на яких
було прийнято 188 виборців. Більшість проблемних питань стосувалось житлово
комунального господарства 23, благоустрою, ремонту та дообладнанню закладів
дошкільних навчальних закладів та шкіл міста Запоріжжя 18. Більше всього – 131, це
звернення мешканців міста Запоріжжя на допомогу у лікуванні та проведення операцій.
Нажаль, для більшості громадян це непід'ємні суми.
Розподіл депутатського фонду Гордієнко О.Ф. станом на 30.12.2021 року:
Департамент освіти і науки міської ради 144 656 грн.
-

ПНЗ Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» на придбання
моторизованого обладнання для догляду за колекцією рослин - 5 тис. грн
ДНЗ ясла-садок №135 «Лебідь» на придбання електросушарки для рук для
працівників харчоблоку та у медичний кабінет - 5 тис. грн.

-

-

Запорізький академічний ліцей «Вибір» на встановлення пластикових вікон
на 4 поверсі - 40 тис. грн.
ДНЗ ясла-садок №195 «Рожева зоренька» на придбання обладнання для
ігрових майданчиків - 20 тис. грн

ЗНВК №64 для придбання плитки «Амстронг» з комплектуючими для
облаштування стелі зі світильниками в кабінетах початкових класів - 30 тис.
грн

-

ЗЗОШ І-ІІ ступенів №95 на будівельні матеріали для ремонту санвузлів
закладу - 15 тис. грн

-

Запорізька гімназія №71 на заміну дерев’яних вікон на сходових майданчиках
2-4го поверху на металопластикові - 30 тис. грн

Департамент охорони здоров’я міської ради 64 100 грн.
-

КНП «Пологовий будинок №3» на встановлення пластикового вікна та двері
у приміщенні медичного кабінету №23 – 19 100 грн
КНП «Міська лікарня №4» Запорізької міської ради для придбання
цистоскопу (комплект у складі) (дольова участь) - 45 тис. грн

Департамент з управління житлово комунальним господарством міської ради 73
тис. грн.
- ОСББ «Трансформаторщик» №3 (вул. Бельфорского буд.3) на капітальний ремонт
інженерної теплової системи опалювання - 30 тис. грн
- ОСББ «Червона 20-А» (69068 вул. Червона 20-А кв.13) для проведення
капітального ремонту інженерних мереж холодного водопостачання, каналізації та
опалення у 1-4 під’їздах - 43 тис. грн
Департамент культури і туризму міської ради 55 400 грн.
КЗ Палац культури «Заводський» на придбання звукопідсилюючої апаратури
Управління соціального захисту населення міської ради 600 000 грн.
Надання матеріальної допомоги за рахунок коштів депутатського фонду
соціально вразливих верств населення, сімей і громадян, які перебувають в складних
життєвих обставинах на придбання ліків та лікування.
«Є тільки три по-справжньому гідних справи, яких мене навчив мій батько.
Перше - це допомогти тому, хто потребує допомоги. Друге - захистити того,
хто беззахисний. І третє, найкраще, що Ви можете зробити в житті подарувати надію тому, хто її втратив.»

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН: 3-й вівторок місяця, з 17.00 до 19.00, Шевченківська
районна адміністрація, перший поверх, каб №119, адрес: м.Запоріжжя, проспект
Моторобудівників, 34/13, конт.тел. 068-835-99-90 - Юрченко Поліна

