РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК
ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ

Шановні виборці!
Наприкінці 2015 року Ви довірили мені представляти Ваші інтереси в Київській міській раді. Тому,
аби виправдати високий аванс довіри, я і у 2017
році наполегливо працював на конкретний результат,
який спрямований на вирішення нагальних проблем.
Це стало для мене надзвичайним мотиватором, і
обіцяю не здаватись, не зрадити покладених на мене
надій. Як депутат Київської міської ради я завжди
відкритий до Вас, мої виборці, та готовий до конструктивного діалогу.
Дякую Всім небайдужим мешканцям, наступного
року не зупиняємо темпів. Змінюємо район на краще!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
259

депутатських
звернень

37

депутатських
запитів

86

особистих
прийомів
громадян

53

100%

22

громадян,
яким надано
матеріальну
допомогу
пленарних
засідань, у яких
взято участь
засідань
профільної
комісії, у яких
взято участь

20

2

387

засідань
робочих груп,
у яких взято
участь
проекти
рішеннь
громадян, які
звернулись у
приймальню
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ВИКОНАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦ

м. Києва за

Завдяки Київському міському голові Віталію Володимировичу Кличку та за клопотанням
Олександра Григоровича Міщенка, в рамках Програми економічного і соціального розвитку
м.Києва на 2017 рік, на окрузі були виконані наступні роботи:
➢➢ Заміна вікон
➢➢ Капітальний ремонт міжквартальних
проїздів та прибудинкових територій
➢➢ Облаштування ігрових майданчиків
➢➢ Облаштування спортивних
майданчиків

➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

Капітальний ремонт вхідних груп
Капітальний ремонт приміщень
Капітальний ремонт сходових клітин
Капітальний ремонт електричних
мереж/електрощитових

➢➢ Капітальний ремонт покрівель
➢➢ Капітальний ремонт інженерних
мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація)
➢➢ Капітальний ремонт фасаду
➢➢ Капітальний ремонт стадіонів та
спортивних майданчиків

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Капітальний ремонт міжквартальних
проїздів та прибудинкових територій :
➢➢ вул. Азербайджанська,8-А, 8-Б,
➢➢ пров. Лобачевського, 2,
➢➢ Харківське шосе, 9, 11, 13, 19-А, 19-Б,
➢➢ бульв. Ярослава Гашека, 18.

Облаштування ігрових та спортивних
майданчиків :
➢➢ вул. Двінська, 19; пров. Лобачевського,
2; Харківське шосе, 13; вул.
Азербайджанська, 8-А.

Заміна вікон :
➢➢ вул. Каунаська, 14; вул. Двінська,
1-А; вул. Хорольська, 8/4; пров.
Бишевський, 9; вул. Хорольська, 10;
вул. Каунаська, 16/1; бульв. Ярослава
Гашека, 8; вул. Празька, 25, 27.

Капітальний ремонт сходових клітин :
➢➢ вул. Азербайджанська, 4; вул.
Каунаська, 14; вул. Азербайджанська, 2;
вул. Празька, 25/1; вул. Сосницька, 10;
вул. Хорольська, 5; вул. Празька, 22-А.

Капітальний ремонт електричних
мереж/електрощитових :
➢➢ вул.Азербайджанська, 8-А.

Капітальний ремонт інженерних
мереж: (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація):
➢➢ вул. Празька, 18, 20; вул. Астраханська,
5; вул. Каунаська, 12/2.

Капітальний ремонт покрівель :
➢➢ вул. Празька, 17, 21/2, 25/2; вул.
Устима Кармелюка, 23.

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Капітальний ремонт з заміни окремих елементів (заміна вікон, відновлення вхідної групи)
та оздоблення фасаду КНП ЦПМСД № 4 (вул. Двінська, 19).

Річний Звіт 2017 рік. Міщенко Олександр Григорович
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Я ПРОГРАМИ
ЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

за 2017 рік

ОСВІТА
ДИТЯЧІ САДОЧКИ
Капітальний ремонт фасаду:
➢➢ ДНЗ № 474 (Харківське шосе, 16/1).

Заміна вікон :
➢➢ ДНЗ № 412 (бульв. Ярослава Гашека,
6-А),
➢➢ ДНЗ № 675 (вул. Празька, 20-А).

ШКОЛИ
Капітальний ремонт приміщень:
➢➢ СШ № 31 (вул. Березнева, 5).
Початок капітального ремонту
стадіону та спортивних майданчиків :
➢➢ СШ № 31 ( вул. Березнева, 5).
Капітальний ремонт вхідних груп :
➢➢ СШ № 31 ( вул. Березнева, 5).

Капітальний ремонт приміщень :
➢➢ ДНЗ № 675 (вул. Празька, 20-А).

ВИКОНАННЯ ЗВЕРНЕНЬ МЕШКАНЦІВ
➢➢ вул. Сосницька, 10 – відновлено лавки
та прокладено тротуарну плитку,
встановлено огорожу біля 1-го під’їзду;

➢➢ Харківське шосе, 12 – ремонт піддашку
1-го під’їзду;
➢➢ Бульвар Я. Гашека, 6, кв. 10 – закуплена
сантехніка та матеріали;
➢➢ вул. Хорольська, 1 – прокладено нову
пішохідну доріжку біля будинку;

➢➢ Двінська, 1-А – відновлено освітлення
на стовпах у дворі будинку;
➢➢ Харківське шосе, 18 та Сосницька, 19 –
прибрано стихійні сміттєзвалища;
➢➢ Азербайджанська, 6; Двінська, 19
та Харківське шосе, 16 – завезено
чернозем;

➢➢ вул. Празька, 20 – встановлено кіоск з
соціальним хлібом;

➢➢ Березнева,7 – ремонт каналізаційної
труби в 4-му парадному;
➢➢ Двінська, 19 – відновлено лавки біля
3-го під’їзду;

➢➢ Харківське шосе, 9, 11/1; Празька, 18;
22-А; Астраханська, 25 – встановлено
нові лавки для відпочинку людей
похилого віку;
➢➢ ЗСШ № 126 – закуплено шафи для
класу та 2 дошки.

СКВЕРИ - КИЄВУ ЗЕЛЕНИМ БУТИ!
Олександр Міщенко підготував три проекта, для присвоєння статусу СКВЕРА земельним
ділянкам Києва:
➢➢ Харківське шосе, 9-13 (рішення КМР № 23/2245)
➢➢ вул. Прилужна, 2 (Рішення КМР № 628/2790)
➢➢ вул. Тарасівська, 23/25 (Рішення КМР № 231/2453)
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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 2017 РОКУ НА ОКРУЗІ

АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ № 8
В січні відкрила двері нова амбулаторія загальної практикисімейної медицини № 8 по провулку Лобачевського, 2 (тел.: 29205-86). Приймають лікарі: терапевти, неврологи, лікарі загальної
практики сімейної медицини, є кабінет по збору крові та ЕКГ.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗСШ № 42
В липні розпочато роботи з капітальної реконструкції
середньої загальноосвітньої школи № 42, яка розташована за
адресою вулиця Хорольська, 19.
Ще одна старенька школа, забудови 1946 року, отримала
шанс на нове життя. Звичайно, це тільки початок шляху.

БІБЛІОТЕКА ІМ. В. СОСЮРИ
В березні відбулося відкриття оновленого читацького
простору бібліотеки ім. Сосюри на Харківському шосе, 13 (тел.:
292-73-27). Сучасні зони, комфортні умови, безкоштовний Wi-Fi відтепер це все у вільному доступі для всіх читачів.

НОВИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
В вересні відкрив двері новий Центр надання адміністративних
послуг Дніпровського району. ЦНАП надає більше ніж 152 види
послуг за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу».
Адреса: Харківське шосе, 18. Телефон: 299-57-08.

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
11 жовтня у школі № 126 урочисто відкрили пам’ятну
дошку випускнику цієї школи Олексію Гораю, який
героїчно загинув на Донеччині.
Указом Президента України №109/2015 від 26
лютого 2015 року за особливу мужність і високий
професіоналізм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України,
Олексій Зігмундович Горай нагороджений орденом
«За мужність» ІІІ ступеня ПОСМЕРТНО.

ГРАФІК РОБОТИ
ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ
Час роботи приймальнi: з 10.00 до 17.00. Вихідні дні: Сб., Нд.
Особистий прийом депутата за попереднім записом щосереди з 14.00 до 18.00
Адреса: проспект Ю. Гагаріна,18. Телефон: (044) 337-05-81

