
 

Округ № 27 

Звіт про роботу депутата Бориспільської міської ради 

Гануша Андрія Олександровича за 2021 рік 

 
 

23 листопада 2021 року спливає рік з дня складення присяги депутатами 

Бориспільської міської ради VIII скликання. У зв'язку з цим, на виконання вимог 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та з метою ефективного 

інформування жителів територіального округу надаю для ознайомлення звіт про 

результати депутатської діяльності. 

 

Робота на виборчому окрузі 

Моя діяльність як депутата Бориспільської міської ради спрямована в першу 

чергу на представництво інтересів громади та на захист інтересів виборців 

територіального округу - у межах депутатських повноважень, наданих чинним 

законодавством. 

За територіальним розподілом представляю в раді 27 територіальний округ, 

до якого входять вул. Глибоцька: 81, 83А, 83, вул. Данила Амеліна, вул. Данила 

Галицького, вул. Дубечанська, вул. Івана Багряного, вул. Павла Грабовського, вул. 

Паркова, вул. Плеханова, вул. Сергія Оврашка, вул. Спаська, вул. Теплична, вул. Тиха, 

вул. Тополева, вул. Ясна, пров. Дубечанський, вул. Юрія Яновського, пров. Юрія 

Яновського, вул. Леся Курбаса,  пров. Леся Курбаса, пров. Гаражний, вул. Лісова, пров. 

Лісовий, пров. Меблевий. 

 З метою ефективної комунікації з жителями щотижнево проводяться особисті 

прийоми громадян. Оперативно реагую на всі звернення та в межах повноважень 

вирішую поставлені питання, в тому числі, у разі необхідності, шляхом 

направлення відповідних депутатських звернень. 

Найчастіше звертаються громадяни з метою отримання матеріальної 

допомоги. Зокрема, в ході депутатської діяльності за цей рік було проведено 52 

обстежень житлових і матеріально-побутових умов, по яких складено акти та 

передано до виконавчого комітету міської ради заяви з відповідними пакетами 

документів для отримання жителями територіального округу, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, матеріальної допомоги. Також були зустрічі з 

мешканцями будинків нашого округу для уточнення існуючих проблем та їх 

вирішення.  

У результаті, станом на початок грудня було надано одноразової адресної 

матеріальної допомоги громадянам на загальну суму більше 132 000 грн за рахунок 

коштів, виділених депутату округу, до кінця 2021 року планується розподіл решти 

коштів (депутату виділено на надання матеріальної допомоги 75 000 на півріччя, 

відповідно - 150 000 грн на рік). На жаль, суми матеріальної допомоги обмежені, 

однак, намагаємося допомагати кожному,       хто цього потребує, в міру можливостей. 

 

Діяльність в раді та її органах 

Як депутат міської ради входжу до складу депутатської фракції Політичної 

партії «ЄРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». Завжди беру особисту участь в 

обговореннях та прийнятті рішень на засіданнях депутатської фракції та сесій 

міської ради, перш за все відстоюю інтереси громадян. 

Входжу до складу постійної комісії міської ради з питань ЖКГ, обраний 



 

заступником голови комісії. 

 
За кошти платників податків були виконані наступні роботи на Окрузі №27: 

 

1) встановлено елементи для дитячих та спортивних майданчиків – 290 тис.грн. по 

вул.. Ясна 10, Сергія Оврашка 6, Ясна 16, Глибоцька 81  

2) встановлено 6 лавок – 24 тис. грн.. на дитячому майданчику по вул. Глибоцька 

81, біля будинку по вул. Глибоцька 83, біля дитячого майданчика по вул. Ясна 16, 

на прибудинкової території по вул. Сергія Оврашка 6, а також біля спортивного 

комплексу 

3) поточний ремонт огорожі на прибудинковій території біля житлового будинку 

по вул. Глибоцька, 81 – 48,8 тис. грн., там де встановлений дитячий майданчик 

4) поточний ремонт дороги по вул. С. Оврашка 6 в м. Бориспіль – 31,5 тис. грн.. 

5) поточний ремонт огорожі дитячого майданчика по вул. С. Оврашка 6 в м. 

Бориспіль  - 31 тис. грн.. 

6) поточний ремонт дороги по вул. Глибоцька, 81 та 83 – 74,5 тис. грн.. 

7) поточний ремонт дороги по провул. Лісовий в м. Бориспіль – 49,9 тис. грн.. 

8)розпочато роботи з капітального ремонту тротуару та зупинки для 

автомобільного транспорту від житлового будинку по вул. Глибоцька, 83а до 

житлового будинку по вул. Ясна – 672,6 тис. грн.. 

9)виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по пров. Лісовий від. буд 13 а до буд.25» - 49,8 тис. 

грн.. 

10) встановлено спортивний майданчик з тренажерами для молоді біля будинку по 

вул. Ясна 16. 

11)  відремонтовано колонку водопостачання біля будинків по вул. Глибоцька, 83 

та 83а. 

 

Партнерство та співпраця 

 Відкрита група в соціальних мережах Фейсбук та Вайбер, для інформування 

та вирішення питань мешканців округу. 

          Продовжуємо працювати разом, в тісній співпраці з профільними 

структурними підрозділами міської ради, депутатами. Завжди готовий чути 

конструктивні пропозиції та зауваження активних громадян. 

        Прийом жителів округу №27 здійснюється два рази на місяць по суботам з 

11:00 до 13:00 за адресою: вул. Глибоцька 81. У разі необхідності, можливий 

виїзний прийом – за попереднім записом. 

          Окрім того, за наявності зауважень чи пропозицій, з метою отримання 

додаткової інформації та для запису на прийом, просимо звертатись за телефоном: 

(093) 899-11-77. Враховуючи введення карантинних обмежень перевага надається 

дистанційному спілкуванню, що не впливає на якість вирішення питань. 

 

 

З повагою,  

Андрій Гануш 


