Звіт депутата Київської міської ради
Олександра Гончарова за 2017 р.
Виборчий округ № 21 Дарницького району Києва
КАПРЕМОНТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 Капітальний ремонт футбольного поля СЗШ №329 «Логос». У Програмі
соцекономрозвитку столиці вдалось передбачити необхідне фінансування
на капітальний ремонт покриття на шкільному стадіоні.
 Реконструкція стадіону СЗШ № 111. Стартувала капітальна перебудова
шкільного стадіону у СЗШ № 111 на Здолбунівській, 7-Б. Сучасна
спортивна споруда із футбольним, волейбольним, баскетбольним
майданчиками, тенісними кортами, трибунами, тренажерами та біговими
доріжками стане частиною Екопарку «Жандарка».
 Капремонт фасаду: ДНЗ № 100 «Казка» (Урлівська, 21-В)
 Заміна вікон та дверей: ДНЗ № 113 (Здолбунівська, 3-Б), СЗШ № 111,
(Здолбунівська, 7-Б).
 Капремонт покрівель: ДНЗ № 550 (просп. Григоренка, 20-Б), ДНЗ № 113
(Здолбунівська, 3-Б), Центр дитячої та юнацької творчості Дарн. р-ну
(Здолбунівська, 7-Б)
 Капремонти приміщень: ДНЗ № 113 (групи), СЗШ № 111 (вхідна група,
фойє, спортивна зала).
 Встановлено 3 нові дитячі майданчики (у новому
Здолбунівській, 11-В; біля будинків Урлівська, 30 та 38-А)

сквері

КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
 Утеплення фасадів, 3 будинки:
Здолбунівська, буд. 5-А, 5, 3
 Заміна вікон та дверей на металопластикові, 4 будинки:
Здолбунівська, буд. 11, 3-В, 5, 9-А
 Капремонт інженерних мереж проведено у 5 будинках:
Здолбунівська, буд. 1, 3, 3-Б, 3-В, 9
 Ремонт сходових клітин:
Здолбунівська, буд. 3

на

 Ремонт під’їздів:
Здолбунівська, буд. 3
 За адресою просп. Григоренка, 14-16 спроектовано бюветний
комплекс.
 Ремонт міжквартальних проїздів:
-Проїзд між будинками по вул. Здолбунівська, 11, 11-А, 11-Б
-Облаштування пішохідних доріжок по вул. Сортувальна,4-Урлівська, 40

 Встановлено кіоск із соціальним хлібом - Здолбунівська, 7

ЕКОЛОГІЯ
 Сучасний сквер на Здолбунівській, 11-В. На місці незаконної
багатоповерхової забудови створено чудовий сквер для прогулянок.
Дитячий майданчик, кленова Алея Миру, альпійська гірка, сотні
дерев та кущів, 600 м.кв. тротуарних доріжок, лави та арт-об’єкти.
Сквер став улюбленим місцем відпочинку дарничан.
 Пішохідний міст через Жандарку. Завершено першу чергу проекту
благоустрою Жандарки — збудували міст через озеро. На другу
чергу — розчищення —передбачено фінансування, триває
коригування проекту.
 14 вересня Київська міська рада ухвалила рішення за поданням
Володимира Гончарова та Олександра Гончарова про створення
парку відпочинку площею 5,9 га навколо озеро Жандарка.
 14 вересня Київська міська рада ухвалила рішення про створення
парку відпочинку площею 8,15 га у затоці Дніпра Берковщина.
Ділянка була повернута у комунальну власність.
 Організовано численні толоки спільно із жителями (озеро
Жандарка, Берковщина, озеро Підбірна)
 Висаджено дерева та кущі на десятках локацій району.
 За зверненнями жителів за трьома адресами завезли 30 т
чорнозему для клумб: Здолбунівська, буд. 3-А,7-А, 11-Б

МЕДИЦИНА

 Прийом у рухомому рентгенкабінеті, безкоштовна флюорографія
(спільно із управлінням охорони здоров’я ДРДА)- Урлівська, 13
 Безкоштовний прийом невропатолога, вимір цукру крові, тиску –
у приміщенні СЗШ № 111
КУЛЬТУРА














Районний конкурс патріотичного малюнку «Моя Україна»
Конкурс дитячої аплікації «Зимова казка» у садочках
Підтримка феcтивалю дитячої творчості 6-16 Fest
Посвята в Першокласники у освітніх закладах
Кінотеатр під відкритим небом на Позняках
День в’язання у Дарницькому районі
Вітальня Св. Миколая у Дарницькій РДА
Новорічні вистави із подарунками для дітей із малозабезпечених
родин
Понад півтори тисячі дарничан взяли участь у тематичних екскурсіях
по Дніпру
Хрещенські купання на Берковщині
Капремонт фасаду та приміщень у бібліотеці ім. Смолича,
Здолбунівська, 3-А
Співпраця із ЦБС Дарницького району, підтримка проектів
Підтримка численних благодійних акцій, концертів, заходів
СПОРТ

 Другий турнір пам’яті Валерія Лобановського
 Футбольні турніри для дітей спільно із ДЮСШ «Дарниця»
 «Дарницькі грації» - турнір із художньої гімнастики із ДЮСШ № 5
«Спартак»
 Дитячий турнір із карате
 Турнір із тхеквондо серед дітей
 Змагання із настільного тенісу
 Перший шаховий турнір на Дніпрі
 Турнір для дорослих із бадмінтону
 Встановлено 3 спортмайданчики воркаут (програма Віталія Кличка)Урлівська, 15 та 1/8, Здолбунівська, 9, Сортувальна, 2

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ (Здолбунівська, 7-Б)
 3100 відвідувачів, опрацьовано 673 звернення
 Щотижневі консультації фахівця ПАТ АК «Водоканал»

 Щомісячні консультації фахівців Управління соцзахисту та Пенсійного
фонду Дарницького району
 Оформлення договорів із ПАТ АК «Київенерго»
 Матеріальна допомога
 Юридичні консультації

ПІДТРИМКА АТО
 Співпраця із Радою волонтерів Дарницького району. На постійній
основі передаємо бійцям необхідний будматеріал, інструменти,
ліхтарі, подовжувачі, елементи живлення та інш.
 Передали 44 окремій гаубичній артилерійській бригаді матеріал для
утеплення та 200 пар рукавичок – бійці облаштували баню у
польових умовах.
 Допомогли хлопцям із окремого артилерійського дивізіону
створити на передовій газету – виготовили спеціальний банер
 На постійній основі збір гуманітарної допомоги для постраждалих зі
Сходу (спільно із Київською організацією БПП «Солідарність)
 Підтримка сімей учасників АТО на постійній основі (привітання зі
святами, матеріальна допомога, юридичні консультації)

