




Об ’єднання зусиль усіх субєктів 

культурної сфери, який включає в 

себе серію заходів та підпроектів 

з метою залучення 

якнайширшого кола одеситів до 

творення культурного продукту 

у місті!  



Надруковано та поставлено в бібліотки книгу  

«Уходящая Одесса» 

Кроки реалізації! 

Забезпечено 5 комп'ютерами 

бібліотеку ім. Трусова Французький 

бульвар, 22 та підключено до мережі 

Інтернет на безкоштовній та 

постійній основі 
 

БІБЛІОТЕКИ 



«Забуті герої Одеси» 



краєзнавчі зустрічі  істориків, письменників зі школярами 

Одеси на базі бібліотеки ім. Трусова 



Лекції-зустрічі зі школярами та студентами 

Одеси 





Лекції для школи помічників депутатів 

місцевих рад 



Доступність  об’єктів соціальної 

інфраструктури» 



Доступність  об’єктів соціальної 

інфраструктури 

1) проведено виїзну комісію з питання благоустрою 

Старосінної площі з питань доступності людей з 

інвалідністю та малобільних груп населення, 

частину робіт виконано; 
 

2) направлено звернення щодо усунення недоробок 

по благоустрою території по вул.. Героїв Крут, які 

впливають на безпеку дітей з порушенням зору 



Доступність  об’єктів соціальної 

інфраструктури 

- виділені кошти на проектування дитячої 

бібліотеки за адресою Французький бульвар, 

11 за програмою «Рівність» 



Містобудівна діяльність та 

збереження культурного спадку 

1) виділені кошти на проектування зруйнованого 

дитячого садку в провулку Каркашадзе, 4. 

Рішенням постійної бюджетної комісії виділено 

– 300 тисяч; 
 



Містобудівна діяльність та 

збереження культурного спадку 



Містобудівна діяльність та 

збереження культурного спадку 

1) проведено виїзну комісію по факту руйнації пам’ятки 

архітектури місцевого значення Французький бульвар, 

21 та виконані роботи по очищенню підвалу, а також 

виконаний ремонт покрівлі; 

2) зупинені несанкціоновані будівельні роботи за 

адресою Пантелемонівська, 7; 



Матеріальна допомога 

1) виділена одноразова матеріальна допомога Петровій Л.О. 

2) виділена адресна грошова допомога Полевич В.К. 

3) в процесі виділення фінансування на проектування та 

реставрацію об’єкта культурної спадщини за адресою 

Французький бульвар, 21 



500 000 грн 2017 рік 

1) капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон 

житлового будинку Мала Арнаутська, 3. 

2) закупка обладнання в дитячий садок «Ясла-сад» 123  

3) закупка обладнання Центральну міську бібліотечну 

систему для дітей, Французький бульвар, 11а. 



МАЛА АРНАУТСЬКА, 3  



  



  



  



  



  



  

заняття зі школярками школи інтернат 97 для слабочуючих 

дітей 



  

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ! 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ! 

ВІДКРИТО ККРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ! 

ПРОПОЗИЦІЇ 
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ! 

 
- депутатський запит до Прем’єр-міністра України Гройсмана                    

В.Б., президента НАН України Патона Б.Є про передачу державного 

майна у комунальну власність для створення соціального 

педіатричного центру раннього втручання для дітей з особливими 

потребами - підтримано. 

- депутатський запит до міського голови про включення території 

Літнього театру в межі Міського саду шляхом внесення змін до Історико-

архітектурного опорного плану м. Одеси та розроблення землевпорядної 

документації на пам’ятку культурної спадщини «Міський сад» з 

врахуванням території Літнього театру в межах Міського саду – не 

підтримано. 

 

- відносно ДП «Санаторій «Красні зорі», ЗАТ «Лікувального-

оздоровчого закладу профспілок України «Укропрофоздоровниця»:  

внесені відомості до ЄРДР №12017161500000975 

- відносно знищення на Французькому бульварі зелених насаджень: 

внесені відомості до ЄРДР за №12017161500001172 

- відносно посадових осіб ДП «Відділення гідроакустики Інституту 

геофізики ім.. С.І, Суботіна НАН України щодо незаконного 

виведення державного майна – внесені відомості до ЄРДР за № 

1207161500001521 

- стосовно Програми збереження культурної спадщини міста: 

забезпечення належного обліку стану пам'ятників архітектури 

та містобудування, з врахуванням ІТ-технологій (із створенням 

реєстру такого моніторингу) особливо застосовуючи форми 

державного-приватного партнерства.  

- стосовно необхідність передати  комунальному підприємству 

«Одестранспарксервіс» утримання майданчиків для 

паркування та спеціально відведених автостоянок в 

рекреаційній зоні.  



  

ЗВЕРНЕННЯ ДО ДАБІ! 

ЗВЕРНЕННЯ ДО МІНКУЛЬТУ 

 

1. Про скасування містобудівних умов  

та обмежень за адресою провулок Удільний 

2. Про проведення позапланової перевірки щодо 

достовірних даних пов’язаних з забудовою Літнього 

театру 

 

Повернути облікову документацію, виконану 

«УкрНІІпроектреставрація» на доопрацювання, для 

можливості врахувати архівні і історичні дані та 

занести до Державного реєстру нерухомих 

пам’ятків України будинок Палацу Шидловського 

по Приморському бульвару, 9 в м. Одесі як єдиний 

комплекс - відмовлено 

ЗВЕРНЕННЯ ДО НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ 

1. внесення змін до ст. 161-1 Кримінального кодексу 

України,  та доповнити ст.122 Кодексу про 

адміністративні правопорушення прав маломобільних 

груп населення; 

2. внести зміни до «Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному транспорті загального 

користування», затвердженого Постановою КМУ від 

03.12.2008 р. №1081; 

3. внесення змін до проекту ГПК України. 



  



  

кожен четвер 
  

Французький бульвар, 8 каб. 315;  

з 14:00 до 18:00  

789-4000  



  

Французький бульвар, 8 каб. 315;  

789-4000  


