
ЗВІТ  

депутата Запорізької міської ради  

Куртєва Анатолія Валентиновича  

про депутатську діяльність протягом 2021 р. 

 

У 2021 році я, як депутат міської ради, брав участь у вирішенні 

невідкладних потреб та у розв'язанні проблем ввіреного моєму піклуванню 

району та його мешканців щодо підвищення рівня соціального захисту 

населення (малозабезпечених, непрацездатних громадян (інвалідів, дітей, 

пенсіонерів)), виконання ремонтно-будівельних робіт житлового фонду, 

благоустрою міста, покращення матеріально-технічної бази та стану 

приміщень бюджетних установ соціально-культурної сфери міста. Задля 

цього здійснив ряд робочих поїздок по району, його установах та 

організаціях, проводив зустрічі. Була опрацьована велика кількість звернень 

громадян, які поступили під час особистих прийомів та були надіслані 

поштою, щодо яких було сформовано і направлено на реалізацію пропозиції 

спрямування депутатського фонду, зокрема:  

Пропозиції, направлені до управління соцзахисту:  

1. 135 пропозицій про надання допомоги на лікування, згідно з якими 

виділено кошти загальною сумою 360 500 грн.;  

2. участь в 20 об'єднаних депутатських фондах по допомозі громадянам, 

які потребують довготривалого дороговартісного лікування, часто 

пов'язаного з необхідністю оперативних втручань (6 з яких організував 

особисто), у сумі виділених коштів — 50 500 грн. з особистого фонду 

(100 500 грн. додані колегами-депутатами).  

Були підготовлені та направлені пропозиції до департаменту фінансової 

та бюджетної політики, задля чого були здійснені об'їзди територій, шкіл, 

дитячих садків, ОСББ, інших установ та організацій для особистого 

з'ясування масштабів необхідних робіт та обсягів допомог, в результаті чого: 



9 дитсадків, 4 школи, 1 бібліотека, 18 ОСББ отримали допомоги у загальній 

сумі виділених коштів — 585 000 грн. 

Зокрема:  

1. ДНЗ №244 «Біла лілея»: замінено вікна в спальній кімнаті групи №4 

(спецгрупа для дітей з порушенням мовлення). 

2. ДНЗ №131 «Віночок»: придбано меблі. 

3. Бібліотека, вул. Вороніна, 5: придбано ноутбук. 

4. ЗНВК №64: придбано плитку «Армстронг» з комплектуючими для 

облаштування стелі. 

5. ДНЗ №226  «Парус»: проведено ремонтні роботи. 

6. ДНЗ №135 «Лебідь»: покращено технічний стан, замінено зовнішні 

двері. 

7. ДНЗ №284 «Росинка»: виконано благоустрій, придбана тротуарна 

плитка. 

8. ДНЗ №133 «Струмочок»: виконано благоустрій, вмонтовано 

пластикові вікна. 

9. ЗОШ №95: покращено технічний стан, замінено двері та вікна в 

санвузлах. 

10.  Початкова школа «Мрія»: виконано благоустрій, замінено вікна. 

11.  ДНЗ №89 «Сонечко»: покращено технічний стан, придбане кухонне 

приладдя. 

12.  ДНЗ №270 «Іскринка»: придбано будматеріали для ремонтних робіт. 

13.  ДНЗ №280 «Родзинка»: придбано будматеріали для ремонтних робіт. 

14.  Гімназія №93: проведено ремонтні роботи, замінено двигун витяжки. 

15.  ОСББ вул. Харчова, 70: проведено капітальний ремонт під’їзду. 

16.  ОСББ вул. Бочарова, 9: проведено капітальний ремонт електромереж 

щитової.  

17.  ОСББ вул. Червона, 20 а: проведено капітальний ремонт інженерних 

мереж холодного водопостачання, каналізації та опалення. 

18.  ОСББ вул. Вороніна, 5: проведено капітальний ремонт під’їзду. 



19.  ОСББ вул. Кутузова, 2: замінено вікна. 

20.  ОСББ вул. Чарівна, 107: замінено вікна.      

21.  ОСББ вул. Корищенка, 26: замінено вікна. 

22.  ОСББ вул. Мовчановського, 52 а: проведено капітальний ремонт 

вимощення. 

23.  ОСББ вул. Маковського, 8: проведено капітальний ремонт цоколю та 

вимощення. 

24.  ОСББ вул. Цитрусова, 6: замінено інженерні мережі ГВП та ХВП. 

25.  ОСББ вул. Маковського, 4: проведено капітальний ремонт під’їздів. 

26.  ОСББ вул. Чарівна, 121: замінено каналізаці йні мережі. 

27.  ОСББ вул. Чарівна, 155 а: проведено капітальний ремонт 

розподільних електрощитків. 

28.  ОСББ вул. Бочарова, 6: проведено капітальний ремонт вимощення. 

29.  ОСББ вул. Чарівна, 153 а: замінено двері. 

30.  ОСББ вул. Чарівна, 117: проведено капітальний ремонт інженерних 

мереж. 

31.  ОСББ вул. Чарівна, 157: замінено вікна. 

32.  ОСББ вул. Полякова, 17 а: замінено вікна.    

 

Окрім вищезгаданої фінансової допомоги та робочих депутатських 

поїздок і зустрічей, було направлено ряд депутатських запитів та звернень з 

метою вирішення різних проблемних питань громадян та району. 

За період роботи Запорізької міської ради 8 скликання відбулось 14 

пленарних засідань міської ради, з яких був присутній на 12 засіданнях. У 

період з 24.12. 2020 р. по 21. 04. 2021 р. був членом комісії з питань 

комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних 

відносин (з 14 засідань присутній на 8). З 09. 04. 2021 р. по 29. 05. 2021 р. був 

обраний головою фракції «СЛУГА НАРОДУ». З 23. 04. 2021 р. обраний 

секретарем Запорізької міської ради. З 29. 09. 2021 р. здійснюю 

повноваження Запорізького міського голови. 



За звітний період мною прийнято 272 громадян, проведено 32 зустрічі з 

мешканцями виборчого округу.   

 


