
СКЛИКАННЯ СЕСІЙ
Присутній на 11

Кількість виступів у раді 2

                    ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ
секретаря постійної комісія з питань соціального та
економічного розвитку, бюджету і фінансів.
Був присутній 32 рази.

Розподіл депутатського фонду
На матеріальну допомогу  335 000,00 грн.
На ремонти будинків, доріг, ремонтних робіт в навчальних закладах
і закупку для них необхідних ТМЦ  - 665 000,00 грн.
А саме: 
- капітальний ремонт в другому під’їзду будинку №20 по вул.Зестафонська;
- капітальний ремонт  цоколю будинку №15 по вул. Академіка Александрова;
- - капітальний ремонт вимощення біля будинку №5а по вул. Дегтярьова;
-  поточний ремонт випуску каналізаційної мережі  будинку №12 по вул. Дегтярьова;
- заміну вікон в першому під’їзді будинку №18а по вул. Звенігородська;
- капітальний ремонт мережі гарячого водопостачання в будинку №5
по вул. Зестафонська;
-заміну вікон технологічних поверхів житлового будинку № 16 по вул.Таганська;
- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №4 по вул. Руставі;
-  поточний ремонт вип-  поточний ремонт випуску каналізаційної мережі  будинку №2 по вул. Руставі;
-закупку поштових скриньок для будинку №5 по вул. Узбекистанська;
- заміну вікон в першому під’їзді будинку №17 по вул. Академіка Александрова;
- ремонт вимощення навколо будинку №6 по вул. Дегтярьова;
- заміну балконних дверей та вікон в двох під’їздах будинку №5
по вул. Ольги Кобилянскої;
- ремонт трубопроводу холодної води в будинку №49а вул. Сергія Синенко;
- ремонт т- ремонт трубопроводу гарячої води в будинку №3 по вул. Хакаська;
-поточний ремонт корпусу початкової школи ЗОШ №86;
-закупку кип’ятильника, фільтру та ванни мийної для ДНЗ 190 «Дюймовочка»;
- придбання шаф дитячих дошкільному навчальному закладу №229 " Дніпряночка ";
- часткового обладнання території тротуарною плиткою дошкільному
навчальному закладу №175 " Оленка ".

Робота з виборцями

Робота у міській раді

ЗВІТ депутата від політичної партії
“Партія Володимира Буряка “Єднання”
МОТРЕНКО ОЛЕКСАНДРА за 2021 рік

Прийнято містян 360
                 Отримано звернень 290Вирішено питань 260

Складено запитів та звернень 75

Адреса громадської приймальні депутата: 
Запорізька ЗОШ № 86,  вул. Дегтярьова, 5-Б 
Запорізька ЗСШ № 59,  вул. Сергія Синенко, 10 
Запорізька ЗОШ № 29,  вул. Ак. Александрова,7 


