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Про звіт депутата Запорізької міської ради
про роботу в 2021 році

Шановний пане Анатолію!
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», надаю
інформацію щодо проведених заходів в 2021році.
Мною, як депутатом Запорізької міської ради, відповідно до графіку, щомісячно,
проводилися прийми громадян. На прийомах було прийнято 114 громадян. Протягом
звітного періоду прийнято 109 звернень, в тому числі 6 колективних. Питання, які
були порушені заявниками: надання матеріальної допомоги, призначення субсидій та
соціальних виплат, питання роботи громадського транспорту, питання ЖКГ, ремонт
доріг, ремонт прибудинкових територій, відновлення зовнішнього освітлення, ремонт
мереж водопостачання, тощо.
Усі звернення опрацьовані, більшість з них вирішені, або перебувають на етапі
вирішення.
Прийняв участь в роботі 11 пленарних засідань Запорізької міської ради.
Були підготовлені проекти рішень:
- «Про звільнення окремих категорій осіб, місце проживання яких
зареєстровано у місті Запоріжжі, від оплати частки вартості адміністративної
послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених),
обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до бюджету Запорізької
міської територіальної громади»;

- «Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради
України щодо подальшого зміцнення фінансової спроможності громад».
Проекти рішень було включено до порядку денного засідання ради та підтримано.
Прийняв участь в роботі постійних комісій Запорізької міської ради:
- 10 засідань Постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів,
приватизації, архітектури та земельних відносин, в якості члена комісії;
- 26 засідань Постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку,
бюджету і фінансів, як голова комісії.
Проведено 4 спільних засідання комісії з питань соціального та економічного
розвитку, бюджету і фінансів з іншими постійними комісіями:
- з Постійною комісією з питань депутатської діяльності, регламенту,
законності, правопорядку та запобігання корупції – одне засідання;
- три засідання з Постійною комісією з питань життєзабезпечення міста.
В межах діючих програм Управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради, за моєї ініціативи та за поданням, надано грошову допомогу мешканцям
міста, які опинилися в складних життєвих обставинах на суму – 300 000,00 грн.
Для вирішення питань, порушених мешканцями на прийомах, за моєї ініціативи,
кошти бюджету міста, в сумі 700 000, 00 грн., спрямовані на наступні заходи:
- проведення капітального ремонту ліфта пасажирського житлового будинку №
36-а по вул. Ладозька;
- проведення часткового капітального ремонту фасаду житлового будинку №3
по вул. Хакаська;
- проведення часткового капітального ремонту фасаду та міжпанельних швів
житлового будинку №11 по вул. Узбекистанська;
- проведення капітального ремонту мережи опалення житлового будинку №3
по бульвару Бельфорському;
- проведення капітального ремонту під’їзду №1 житлового будинку №13 по
вул. Дудикіна;
- проведення капітального ремонту під’їзду №1 житлового будинку №1 по вул.
Інженера Преображенського;
Пріоритетним напрямком в депутатській діяльності є підтримка найменш
захищених верств населення – дітей, дітей – інвалідів, багатодітних та
малозабезпечених родин, ветеранів тощо.
В 2021 році, надана підтримка в веденні статутної діяльності наступним
громадським об’єднанням:

- «Захист прав дітей війни та ветеранів праці»;
- «Союз Чорнобиль Дніпровського району м. Запоріжжя»
- Запорізька міська асоціація батьків дітей-інвалідів та інвалідів дитинства
«Надія»
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