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Я, Симаков Денис Олегович, був обраний депутатом Запорізької міської 
ради Запорізької області Запорізького району територіального виборчого округу 
№ 2 Олександрівського району від Політичної партії «ОПОЗИЦІНА
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ». Першого грудня 2020 року урочисто склав 
присягу. Був обраний секретарем постійно діючої комісії з питань освіти, науки, 
культури, спорту, молоді та туризму.

У 2021 році взяв участь в 11-ти пленарних засіданнях міської ради, під час 
яких розглядалися та приймалися важливі питання функціонування та розвитку 
міста, міські програми.

Разом із помічниками провів 28 депутатських прийомів; виступив 
ініціатором проведення трьох виїзних комісій з представниками Департаменту 
інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради, районної адміністрації 
по Олександрівському району, КП «Запоріжміськсвітло».

За 2021 рік мною було направлено 55 депутатських звернень до 
виконавчих органів ради, які стосувалися вирішення проблем мешканців 
Запоріжжя.

Наприклад, вдалося зменшити тариф за утримання багатоквартирного 
будинку № 20 по вулиці Костянтина Великого; будинку № 59 Б-3, Б-2 по 
проспекту Соборному; забезпечити своєчасний підвіз питної води до будинку № 
171 по вулиці Поштовій під час проведення робіт по ремонту труб холодного 
водопостачання; зробити санітарну обрізку дерев у дворі будинку № 68-А по 
вулиці Жуковського; поновлення роботи мереж зовнішнього освітлення вулиці 
Інститутській; встановлення світильників на стовпи мереж зовнішнього 
освітлення по вулиці Залізничної (навпроти Запорізького технічного ліцею), 
пішохідних переходів; проведення капітального ремонту даху будинку № 80 по 
вулиці Жуковського; встановлення великого контейнеру для збирання 
ремонтних відходів по вулиці Аваліані та багато інших.

Завдяки спільній продуктивній роботі депутатського корпусу разом з 
міською, районної владою вдалося здійснити ремонт внутрішньоквартальних 
доріг, а саме: по вулиці Жуковського будинок № 59, № 61, № 63, № 68-А; № 78, 
№ 80, № 82.

За рахунок депутатського фонду була надана матеріальна допомога 
мешканцям міста Запоріжжя, які потребують вартісного лікування та придбання 
ліків, реабілітаційного періоду, потрапили у скрутне матеріальне становище.

На підставі звернень керівників закладів загальної середньої освіти, 
медичних установ, палаців культури, мешканців міста, ветеранської організації з 
депутатського фонду кошти були направлені на:

- Гімназію №1 ім. Т.Г. Шевченко ЗМР для ремонту огорожі та заміні воріт;
- Запорізький ліцей "Альтернатива" для заміни вікон на металопластикові та 

придбання жалюзі;
- ДНЗ №19 "Вогник" (ясла-садок) комбінованого типу для придбання 

сантехнічного обладнання та його комплектуючих
- Міжшкільний ресурсний центр Олександрівського району для придбання 

теле-відео апаратури та паперу;



- КЗ "Палац культури "Заводський" для придбання та встановлення 
протипожежної двері;
ЗОШ №15 для ремонту та фарбування колон, ганку центрального входу 
школи та для придбання будівельних, сантехнічних матеріалів та вішалок;

- Капітальний ремонт (заміна дверей та виходів на дах) під’їздів №1,2,3 
житлового будинку №12 по вул. Дегтярьова м. Запоріжжя;

- Капітальний ремонт (заміна вікон) під’їздів №1,2 житлового будинку №7А 
по вул. Дудикіна м. Запоріжжя;

- Придбання технічного комплектування вокальної студії «Арт- Стайл» КЗ 
«ПК «Орбіта» звукової апаратури - аналогового мікшеру Behringer Хепух 
1002FX та звукової апаратури - активної акустичної системи Behringer РКІ 
12А (2 шт.);

- Капітальний ремонт (заміна вікон під’їздів 1, 2, 3) житлового будинку № 
40 по вулиці Кіяшка м. Запоріжжя;

- Капітальний ремонт (заміна вікон) у IV під’їзді будинку 68-А по вулиці 
Жуковського;

- Придбання принтера (БФО) для ради ветеранів Олександрівського району 
міста Запоріжжя;

- Проведення часткового капітального ремонту (встановлення «тамбурних» 
вхідних металопластикових дверей у 2 під’їздах) за адресою: вулиця 
Північнокільцева, буд. 20 (ОСББ «Славута - 16»).

Також мною порушено та перебуває на постійному контролі питання 
поновлення мереж зовнішнього освітлення по вулиці Костянтина Великого. На 
теперішний час вирішено питання щодо передачі опор мереж зовнішнього 
освітлення до комунальної власності.
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