ДЕПУТАТ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
ГОЛОВА ДЕПУТАТСЬКОЇ ФРАКЦІЇ

ПРИМАКОВ КАМІЛЬ ЮРІЙОВИЧ
49000, м. Дніпропетровськ, пр. Д. Яворницького, 75, каб. № 707; тел. 742-87-74

№ ___ від ”___________ 2019 р.

Про звіт депутата міської ради
Відповідно до ст. 16 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад»

На

№ _____ від ”___” _________________ 2019 р.

Міському голові
Філатову А.Б.
пр. Д. Яворницького, 75,
м. Дніпро, 49000

Звіт депутата Дніпровської міської ради
Примакова Каміля Юрійовича за 2018 рік
Примаков Каміль Юрійович- обраний депутатом Дніпровської міської ради VII
скликання по виборчому округу №20. Прийняв присягу депутата міської ради 27
листопада 2015 року, голова постійної комісії міської ради з питань транспорту,
зв’язку та екології.
З звітний період моєї депутатської діяльності брав участь у роботі 11 сесій
міської ради. Щосереди проводив особистий прийом громадян за адресою
пл. Шевченка, 7, Соборна районна у м. Дніпро рада, каб. 127, з 11:00 до 13:00.
Протягом 2018 року було проведено 39 прийомів громадян, та прийнято 610
осіб. Також 5 зустрічей з виборцями біля їх будинків.
За 2018 рік завдяки програмі виконання доручень виборців за рахунок
депутатського фонду були виконані наступні роботи:
1. вул. Д. Донцова, 2 – ремонт цокольного поверху.
2. вул. Ливарна, буд. 17-а – ремонт каналізаційних систем.
3. вул. Гоголя, буд. 14-а – заміна пластикових вікон у під’їзді.
4. вул. Ливарна, буд. 17 – заміна пластикових вікон у під’їзді.
5. вул. В. Вернадського, буд. 35, корп. 3 – заміна труб опалення.
6. вул. В. Вернадського, буд. 16 – ремонт під’їзду.
7. вул. В. Вернадського, буд. 19/21 - заміна пластикових вікон у під’їзді.
8. пр. Д. Яворницького, буд. 45 - заміна труб опалення.
9. пр. Д. Яворницького, буд. 45-б – ремонт труб водопостачання.
10. вул. В. Вернадського, буд. 1 - заміна пластикових вікон у під’їзді.
11.вул. Гоголя, буд. 10-а - ремонт труб водопостачання.
12.вул. В. Вернадського, буд. 8 – ремонт електромереж.
13.НВК №148 (пр. Пушкіна) – розробка протипожежної документації.
14.НВК №148 (пр. О. Поля) - розробка протипожежної документації.
15.КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» - закупка
лікарських препаратів.
16.Дитяча клінічна лікарня №5 – закупка медичного обладнання.
17.Дитяча клінічна лікарня №5 – закупка меблів (ліжка).
18.КЗО «СЗШ №98» - закупка шкільних меблів.
19.Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології і кардіохірургії –
закупка медичного обладнання.

Надана матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям та незахищеним верствам
населення у сумі 299 000 грн. (206 осіб)
з повагою,
Голова депутатської фракції

К.Ю. Примаков

