
У 2022 році я у якості депутата Запорізької міської ради вирішував важливі та 

невідкладні питання мешканців Шевченківського району. 

Ці питання стосувалися 

⁃ підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, 

зокрема малозабезпечених та непрацездатних громадян (інвалідів, дітей, 

пенсіонерів), 

⁃ виконання ремонтно-будівельних робіт житлового фонду, 

 ⁃ ліквідації наслідків руйнувань від ворожих ракетних обстрілів, 

 ⁃ благоустрою міста, 

 ⁃ покращення матеріально-технічної бази територіально-інформаційних 

центрів, пунктів незламності,  

 ⁃ зміцнення обороноздатності міста.  

Задля цього здійснив ряд робочих поїздок по району, його установах та 

організаціях, проводив зустрічі з мешканцями. 

☑️За звітний період впродовж депутатських прийомів мною прийнято 285 

громадян, проведено (окрім 20 стаціонарних та 4 онлайн депутатських  прийомів 

за графіком) 54 зустрічі з мешканцями виборчого округу.   

☑️Крім того, приділено увагу великій кількості звернень, які надійшли поштою 

або під час особистих прийомів громадян. Усі звернення опрацьовані: було 

сформовано і направлено на реалізацію відповідні пропозиції щодо спрямування 

депутатського фонду. 

▪️Пропозиції, направлені до управління соцзахисту: 

1. 95 пропозицій про надання допомоги на лікування, згідно з якими виділено 

кошти загальною сумою 790 000 грн.; 

2. Участь у 35 об'єднаних депутатських фондах, організованих для допомоги 

громадянам, що потребують довготривалого дороговартісного лікування, часто 

пов'язаного з необхідністю оперативних втручань. 12 з таких об’єднаних фондів 

організував особисто. 

Загалом на участь у об’єднаних фондах спрямував 210 000 гривень з особистого 

фонду. 

▪️Пропозиції, направлені до департаменту фінансової та бюджетної політики: 

Допомогу на загальну суму виділених коштів у розмірі 475 000 гривень отримав 

Академічний ліцей №34 на придбання генераторів для обладнання пункту 

незламності на базі територіально-інформаційного центру. 
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25 000 гривень допомоги надійшли гуртожитку за адресою вул. Незалежної 

України, 80 «А» для заміни аварійних вікон. 

500 000 гривень було виділено на територіальну оборону (рішенням сесії міської 

ради одноголосно з кожного депутатського фонду). 

Також з метою вирішення різних проблемних питань громадян Шевченківського 

району мною було направлено ряд депутатських запитів та звернень. 

Крім того 

☑️З 23 квітня 2021 року працюю на посаді секретаря Запорізької міської ради. 

☑️З 29 вересня 2021 року виконую обов’язки Запорізького міського голови. 


