
Звіт про роботу 
депутата Запорізької міської 
ради VIII скликання 

Артура Кіжнера
за 2021 рік



Прийняв участь у 10 сесіях Запорізької міської ради VIII скликання.

Як депутат, член постійної комісії Запорізької міської ради VIII скликання взяв участь у 18 засіданнях 
постійної комісії з питань благоустрою та житлово-комунального господарства;
Проведено 17 зустрічей з мешканцями Комунарського району.

прийнято близько 160 звернень за різними питаннями (надання матеріальної допомоги, ремонт доріг, 
ремонт прибудинкових територій, ремонт зливної каналізації, питання енергоефективності, освітлення 
територій, капітальний ремонт мереж водопостачання, капітальний ремонт покрівлі)
Усі звернення опрацьовані, більшість з них вирішені, або перебувають на етапі вирішення.

Близько 100 осіб отримали матеріальну допомогу.

Надана допомога навчальним закладам Комунарського району: Гімназії №6, ЗСШ №7, Гімназії №8, Ліцею 
№23.

У 8 будинках (23 під’їзда) були оновлені старі вікна на енергозберігаючі.

Виконано ремонт покрівлі в 2-х ОСББ.

Виконано капітальний ремонт першого під’їзду за адресою: вул. Ситова 11а. 

Внутрішньо-квартальний ремонт асфальтного покриття у трьох подвір’ях загальною площею 
1832 м2  

За звітній період:



Міжнародний День Щастя 
(англ. International Day of Happiness) — 
Міжнародний день ООН, що 
святкується 20 березня. 

Учні 1-11 класів щасливі що 
навчаються у ЗСШ №7 та 
бажають поділитися 

щастям з вами. 
Депутат Запорізької міської 
ради Кіжнер Артур Олегович 

подарував школі нову 
апаратуру.



Завдяки втручанню депутата Артура Кіжнера, 
за сприянням концерну "Міські теплові мережі",  
у квітні було налагоджено роботу контролерів одного з будинків 
Південного мікрорайону. Мешканцям було здійснено перерахунок плати за 
гарячу воду.



Завдяки допомозі депутата Запорізької міської ради від 
«ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ» Артура Кіжнера 

у Гімназії №6, в якій навчається понад 800 здобувачів освіти, було 
модернізовано їдальню. За кошти депутатського фонду Артура Кіжнера 

закупили нове обладнання.



Депутат Запорізької міської Ради Артур 
Кіжнер та 

депутат районної Ради Леся Свіженко 
від 

«ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗА ЖИТТЯ»
вшанували пам'ять загиблих у роки 
Великої Вітчизняної війни біля 

легендарного меморіального комплексу 
«Переправа».



Депутати від «ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗА ЖИТТЯ»
 Артур Кіжнер та Олександр Курніков напередодні 
Дня захисту дітей зробили подарунок Запорізькому 

міському територіальному центру соціального обслуговування та 
реабілітації дітей з інвалідністю.



Як відомо 1 червня 
щороку відмічається 
Міжнародний день 
захисту дітей.

Ліцей № 23 цього року 
з нагоди свята отримав 
подарунок від депутата 
Запорізької міської ради 
від «ОПОЗИЦІЙНОЇ 
ПЛАТФОРМИ ЗА 

ЖИТТЯ» 
Артура Кіжнера.



Кожного місяця депутат 
проводить по два прийоми 
громадян. Приймаються 
звернення з питань різних 

напрямків: надання матеріальної 
допомоги, ремонт доріг, ремонт 

прибудинкових територій, 
ремонт зливної каналізації, 
питання енергоефективності, 

освітлення територій, 
капітальний ремонт мереж 
водопостачання, капітальний 

ремонт покрівлі та ін.



Засідання постійної комісії міської ради з 
питань благоустрою та житлово-
комунального господарства



У жовтні 2021 року депутати міської та обласної рад від «ОПОЗИЦІЙНОЇ 
ПЛАТФОРМИ ЗА ЖИТТЯ» Артур Кіжнер, Олександр Курніков, Олександр Кияниця 

та Ганна Клішина за рахунок коштів депутатських фондів допомогли 
із замінного теплообмінника в ОСББ «Висотка-34» 

по вул. Олександра Говорухи, 34 у Комунарському районі.



З нагоди 78-ї річниці 
визволення Запоріжжя від 
нацистських загарбників 

депутати міської, обласної та 
районної рад від 

«ОПОЗИЦІЙНОЇ 
ПЛАТФОРМИ ЗА ЖИТТЯ» 
Артур Кіжнер, Ганна Клішина 
та Леся Свіженко віддали 
данину поваги та поклали 
квіти до архітектурно-

меморіального комплексу 
«Переправа»



Завдяки допомозі депутата міської 
ради VIII скликання, продовжується 

благоустрій 
ЗСШ №7.

     Депутат Запорізької міської ради 
від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ  

ЗА ЖИТТЯ 
Артур Кіжнер допомагає у 

благоустрої спеціалізованої школи з 
поглибленим вивченням іноземної 

мови №7 
у Комунарському районі, а саме: 

придбання матеріалів для ремонтних 
робіт, багатофункціонального 

пристрою та встановлення штучної 
перешкоди на автомобільній дорозі 
біля школи (так званих «лежачих 

поліцейських»).



Депутат міської ради від 
ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗА 
ЖИТТЯ» Кіжнер Артур Олегович, 
заступник голови Комунарської 

адміністрації Наріженко Лілія Василівна та 
голова ОСББ "Батьківщина на пісках" 

Писаренко Сергій Григорович 
проконтролювали якість підготовки до 

укладання асфальту за адресою: 
вул. Новокузнецька, 4 та вул. 

Автозаводська, 14.



Група депутатів від 
«ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ  
ЗА ЖИТТЯ», депутати   обласної 
ради Павло Матвієнко та Ганна 
Клішина, депутат міської ради 
Артур Кіжнер оцінили якість 

ремонту внутрішньоквартальних 
доріг та виконання ремонтних 

робіт з встановлення 
металопластикових вікон у трьох 

під'їздах за адресою 
вул. Олександра Говорухи, 22.



Вдалося здійснити 
реконструкцію пішохідної 

доріжки, яка веде до 
Гімназії №8 по вулиці 
Європейська, 14.  

Доріжка перебувала у 
критичному стані. Наразі її 
реконструкція здійснена 
успішно – діти і дорослі 

відтепер зможуть комфортно та 
безпечно діставатися школи.



У Запоріжжі депутати обласної  та міської рад 
від «ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗА 
ЖИТТЯ» Павло Матвієнко, Артур Кіжнер, 
Олександр Курніков, Ганна Клішина та 
Олександр Кияниця за рахунок коштів 

депутатських фондів допомогли із заміною 
вікон у багатоквартирному будинку по вулиці 

Володимира Магара, 7.



На початку грудня у ЗСШ №7 
відремонтували навчальний кабінет 

хімії.
Завдяки допомозі депутатів 

обласної та міської рад Клішиної 
Ганни і Кіжнера Артура, 

заручившись підтримкою батьків та 
адміністрації закладу освіти вдалося 
відремонтувати навчальний кабінет 

хімії.
Здобувачі освіти ЗСШ №7 
вивчатимуть дисципліну в 

оновленому кабінеті у комфортних і 
безпечних умовах. 



За особистий внесок у 
розвиток місцевого 
самоврядування та з 
нагоди Дня місцевого 
самоврядування, 

виконавчий комітет 
Запорізької міської ради 
нагородив почесною 
грамотою Артура 
Кіжнера, депутата 

Запорізької міської ради 
від фракції 

«ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА  ЗА 

ЖИТТЯ»



У грудні 2021 року в 
першій Міській лікарні, 
відділення кардіології
за підтримки депутатів 

Клішиної Ганни , 
Курнікова Олександра, 

Свіженко Лесі та Кіжнера 
Артура було закуплено 5 
нових ліжок, будівельні 
матеріали та сантехніка 
для ремонту палати.



Група депутатів від «ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗА ЖИТТЯ» 
у грудні перевірила виконання ремонтних робіт з встановлення 

металопластикових вікон за адресами
вул. Чумаченка 23 та вул. Чумаченка 29



Робота триває, спільними зусиллями ми зробимо наше 
місто найкомфортнішим містом України.

Мій заклик: «Дорогі Запоріжці, пам’ятайте, щоб щось 
змінити, потрібно діяти, вірити та любити заради 
гідного життя для себе та своїх нащадків!»
    
                                                       З повагою, Артур Кіжнер.


