РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2018 РІК
ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ
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Шановні мої виборці!
В

березні

2019

року

ми

повинні

зробити

найважливіший вибір – і не дати союзникам агресора і популістам перекреслити ті завоювання,
яких Україна досягла за ці п’ять важких років.
Жодна європейська країна в сучасній історії не
може похвалитися такими серйозними змінами в
житті громадян , яких досягла Україна в умовах
неоголошеної , але реальної війни. Наша країна не
впала в безодню дефолту, не перетворилася на охоплену соціальною катастрофою пустелю. Навпаки,
ми зуміли вилікувати економіку, почали впевнено
дивиться вперед.
Багато ще чого не зроблено. Багато громадян
України бояться думати про завтрашній день.
Тому саме ми і повинні захистити ті потужні
паростки нашого спільного і безпечного майбутнього, які вдалося посадити за ці п’ять років в
український чорнозем.
Ми переможемо. Адже нас багато. Ми знаємо:
наша країна, ми самі, наші діти і онуки заслужили кращого майбутнього. Якщо ви дійсно любите
Україну, то у нас немає іншого шляху! Прошу
Вас, шановні виборці, зробіть правильний вибір,
віддавши свій голос за діючого Президента!
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НОВІЙ СУЧАСНІЙ ШКОЛІ – БУТИ !!!
1 вересня 2019 року планує відкрити свої двері нова, сучасна школа № 42
Загалом, проектна потужність навчального закладу –
по вулиці Хорольській, 19. Обсяг бюджетних призначень на 2019 рік складає 36 класів, у яких зможуть навчатися 1080 учнів.
250 млн.грн і саме наша школа у 2019 році буде єдиним пусковим об’єктом
26 вересня 2018 року в приміщенні Київського механіко - технічного коледдо 1 вересня!
жу відбулася робоча зустріч з мешканцями району щодо стану реконструкції
Після реконструкції школа буде відповідати найвищим стандартам школи №42 Дніпровського району (вул. Хорольська, 19). На нараді були
енергоефективності, стане сучасною, світлою, просторою будівлею та ма- присутні депутат Київради Олександр Міщенко, голова Дніпровської
тиме доступ для мало мобільних груп – пандуси, ліфти. Зокрема у закладі райдержадміністрації Петро Онуфрійчук, начальник районного управління
передбачена затишна актова зала , комп’ютеризована бібліотека, спортивна освіти Наталія Іваніна, заступник директора КП « Житлоінвестбуд- УКБ»
зала та плавальний басейн, медичні приміщення (терапевтичний кабінет, Микола Лесик, директор ЗСШ №42 Оксана Заводовська.
процедурна, фізіотерапевтичний кабінет, кімната з психофізіологічного розвантаження, стоматологічний кабінет), харчоблок з їдальнею, тир, музей з 4
експозиційними залами. У навчально-виробничій зоні будуть розташовані
майстерні з обробки деревини, металу, тканин , а також приміщення для
уроків кулінарії.

На пришкільній території розташуються поле для міні-футболу, баскетбольний майданчик, бігова доріжка, яма для стрибків у довжину, майданчики
для тихих та рухливих ігор для учнів початкової школи та вихованців груп
продовженого дня, майданчик для навчання дітей правилам дорожнього
руху, місце для проведення лінійок та загальних зборів з флагштоком.

Обговорювався стан виконання робіт з реконструкції навчального закладу. На той момент на будівництві працювало 78 співробітників, які виконували роботи з кладки стін та перегородок, монтажу системи вентиляції.
Крім того, вже влаштовано частину нової покрівлі, котра має декілька шарів,
а саме: гумове покриття, кульки з полістиролу, утеплюючи вата, вологостійка
плівка, шар полістиролового бетону, стяжка, шар смоли, рубіроїд.
Також на при кінці листопада розпочалась роботи з монтажу інженерних
мереж: водопостачання, електропостачання, каналізації та опалення.
Незважаючи на зимовий період – роботи продовжуватимуться в середині
будівлі. На цей час заплановано виконувати роботи з монтажу зовнішніх та
внутрішніх мереж, малярні та штукатурні роботи. Станом на січень 2019 року
в приміщенні працює від 45 до 70 співробітників.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
351

депутатських
звернень
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громадян, які
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особистих
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комісії, у яких
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23
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робочих груп,
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10
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7
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ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ М. КИЄВА ЗА 2018 РІК
ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Асфальтування міжквартальних
проїздів та прибудинкових територій :
➢➢ вул. Кармелюка, 23;
➢➢ вул. Азербайджанська 8-Б;
➢➢ вул. Сосницька 10-Двінська 19;
➢➢ вул. Празька 19;
➢➢ вул. Каунаська 12/2;
➢➢ вул. Алма-Атинська,2.

Капітальний ремонт інженерних мереж:
➢➢ бульвар Гашека,3;
➢➢ вулиця Двінська, 1;
➢➢ вулиця Празька, 21/2;
➢➢ вулиця Празька, 27;
➢➢ Харківське шосе, 18.

Заміна вікон :
➢➢ бул. Ярослава Гашека, 3;
➢➢ вул. Алма-Атинська, 2;
➢➢ вул. Каунаська, 10/1;
➢➢ Харківське шосе, 12;
➢➢ Харківське шосе, 18;
➢➢ Харківське шосе. 18/1.
Облаштування ігрових та спортивних
майданчиків :
➢➢ вул. Хорольська 10;
➢➢ вул. Сосницька 21;
➢➢ вул. Алма-Атинська 4-А.

Капітальний ремонт сходових клітин :
➢➢ вул. Каунаська 10,
➢➢ вул. Каунаська 10/1;
➢➢ вул. Хорольська 5/11;
➢➢ вул. Двінська 13/6.

Капітальний ремонт покрівель :
➢➢ вул. Астраханська, 5;
➢➢ вул. Празька, 27;
➢➢ провулок Бишевський, 9;
➢➢ Харківське шосе, 9;
➢➢ Харківське шосе 12.

Електричні мережі :
Празька 25/2.

ОСВІТА
ДИТЯЧІ САДОЧКИ
➢➢ ДНЗ №474-капітальний ремонт покрівлі;
➢➢ ДНЗ №412- капітальний ремонт покрівлі;
➢➢ ДНЗ № 675- капітальний ремонт системи опалення;
➢➢ ДНЗ № 619 – капітальний ремонт фасаду, актової зали.

ШКОЛИ
➢➢ ЗСШ №31 – капітальний ремонт стадіону та місць загального
користування.
➢➢ ЗСШ № 126- кап. ремонт приміщень та заміна вікон.
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МИ – ЗА МИР
У сучасному світі навряд чи існує явище, яке шкодить людині
більше, ніж війна. Через війни гине величезна кількість людей, але
справа не тільки в смертях військових. Проблема також у тому, що
через війну страждають люди зі складу цивільного населення – від
випадкових пострілів і снарядів гинуть звичайні люди, руйнуються їхні будинки, знищується їх власність, у людей виникають проблеми з можливостями забезпечити собі нормальне життя.
Протягом 2018 року підтримував ініціативу волонтерів, які везли нашим захисникам необхідні речі, а для населення проводили
патріотичні концерти:

- 01.05.18, 20.08.18, 07.10.18 пройшли патріотичні концерти
«Україна навіки!»;
- протягом листопада місяця до Дня Збройних сил України
учні шкіл №31,42,126 писали листи бійцям, робили подарунки
власними руками, збирали необхідні речі, підписували прапори
України;
- з 03.12.18 по 07.12.18 за період перебування в зоні ООС
було дано 6 концертів та надано гуманітарну допомогу бійцям.

18 жовтня 2018 року, на пленарному засіданні Київської міської ради мер столиці Віталій Кличко вручив відзнаку Президента
України депутату фракції «Солідарність» Олександру Міщенку «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

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

