ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕНИСА МОСКАЛЯ ЗА 2019 РІК
(округ № 92, Святошинський район)

ДОРОГІ СВЯТОШИНЦІ!
Кожного року разом із фахівцями моєї Громадської
приймальні ми опрацьовуємо сотні звернень святошинців з
різних питань. Левова частка з них стосуються поліпшення стану
житлового фонду. Враховуючи, що більшість будинків нашого
району мають поважний вік, за один рік виконати всі необхідні
роботи просто неможливо. Тому ми разом із мешканцями
кожного року визначаємо пріоритетні завдання. Адже саме
мешканці найкраще знають, які роботи необхідно виконати
в їхньому будинку в першу чергу, а які – можна відкласти на
наступний рік. І тільки їм вирішувати, як саме варто облаштувати
під’їзд їхнього будинку. Хтось хоче покласти плитку на підлогу,
а хтось – пофарбувати стіни. Комусь до вподоби металеві
двері у під’їзд, а комусь – металопластикові. Так само мешканці
визначають, де краще встановити дитячий майданчик, де
– передбачити місце для паркування автомобілів, а де –
облаштувати квітник. Тож ми завжди вислуховуємо мешканців
конкретного будинку і виконуємо роботи чи закуповуємо
матеріали відповідно до їхніх потреб і побажань.
Тому я особливо ретельно ставлюсь до проведення дворових
зустрічей з людьми і особистих прийомів громадян. Адже саме
під час особистого спілкування можна дізнатись побажання і
потреби мешканців конкретного будинку.
Дякую кожному з Вас!
Разом ми змінимо наш район на краще!
Щиро,
Депутат Київської міської ради
Денис МОСКАЛЬ

ПОЛІПШЕННЯ
ГРОМАДСЬКА
ЖИТЛОВОГО
ПРИЙМАЛЬНЯ
ФОНДУ
ЗВІТ ДЕПУТАТА У ЦИФРАХ
43 особистих прийоми громадян
проведено Денисом МОСКАЛЕМ
у 2019 році
21 дворову зустріч з мешканцями
Святошина проведено
Денисом МОСКАЛЕМ
209 депутатських звернень,
запитів та листів направлено
Денисом МОСКАЛЕМ з метою
вирішення питань, що турбують
мешканців Святошина
110 громадянам надано
матеріальну допомогу
356 громадянам надано
консультації фахівцями
Громадської приймальні
Дениса МОСКАЛЯ

ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ЗАМІНА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
Святошинці часто нарікають на погану якість послуг із
гарячого водопостачання та централізованого опалення.
Людям подекуди доводиться чекати по 10-15 хвилин, щоб з
крану нарешті потекла гаряча вода. Річ у тім, що вік більшості
будинків складає 30-40, а то й більше років. Відповідно
інженерні комунікації в таких будинках давно зношені і
потребують заміни. Для того, щоб мешканці отримували якісні
послуги з централізованого опалення, водопостачання та
водовідведення, Денис МОСКАЛЬ щороку ініціює виконання
робіт із капітального ремонту інженерних мереж в окремих
будинках. Зазвичай небайдужі мешканці, керівники ЖБК та
ОСББ ретельно стежать за якістю виконання таких робіт.
У 2019 РОЦІ КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ВИКОНАНО У ТАКИХ БУДИНКАХ:
вул. Якуба Коласа, 29
вул. Героїв Космосу, 13
вул. Героїв Космосу, 19-б
вул. Анатолія Петрицького, 11
пров. Святошинський, 2
вул. Жмеринська, 32-а

ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ОБЛАШТУВАННЯ ПІД’ЇЗДІВ
З огляду на поважний вік більшості будинків Святошина, під’їзди
та сходові клітини у них здебільшого виглядають пошарпаними
та неохайними. Відповідальні мешканці, які бажають привести
до ладу під’їзди своїх будинків, звертаються до Громадської
приймальні Дениса МОСКАЛЯ щодо придбання необхідних
матеріалів для ремонту. При чому, мешканці самі вирішують, які
саме роботи необхідно виконати у їхньому будинку.
У 2019 РОЦІ ЗАКУПЛЕНО
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
РЕМОНТУ У ПІД’ЇЗДАХ І НА
СХОДОВИХ КЛІТИНАХ
ЗА ТАКИМИ АДРЕСАМИ:
вул. Львівська, 1
(4-й під’їзд)
просп. Перемоги, 93
вул. Михайла
Котельникова, 37-а
пров. Святошинський, 2
(3-й під’їзд)

БУЛО

СТАЛО

ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ЗАМІНА ДВЕРЕЙ
Вхідні двері у під’їзд – це не лише візитівка будинку, а й певною
мірою елемент безпеки мешканців. Адже наявність вхідних
дверей, які нормально функціонують, до певної міри захищає
від проникнення у будинок людей, що ведуть антисоціальний
спосіб життя, від бруду й антисанітарії у під’їзді. До того ж, вхідні
двері, які щільно закриваються, сприяють енергоефективності
будинку та збереженню тепла, за яке сплачують мешканці.
НА ПРОХАННЯ СВЯТОШИНЦІВ
У 2019 РОЦІ ВСТАНОВЛЕНО НОВІ
ДВЕРІ ЗА ТАКИМИ АДРЕСАМИ:
вул. Львівська, 12
(4-й під’їзд, металеві двері)
вул. Анатолія Петрицького, 7
(металопластикові двері)
вул. Анатолія Петрицького, 11
(1-й та 3-й під’їзди,
металопластикові двері)
просп. Перемоги, 101/2 (три
під’їзди, металопластикові двері)
вул. Святошинська, 6 (7-й під’їзд,
металопластикові двері).

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРИДБАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ
ЕНЕРГООЩАДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ
Наявність освітлення у під’їздах, на сходових клітинах та
у спільних коридорах – це не тільки зручність, а й безпека
мешканців. Тому Денис МОСКАЛЬ значну увагу приділяє
тому, щоб забезпечувати будинки свого виборчого
округу спеціальними антивандальними світильниками та
енергоощадними світлодіодними лампами.
АНТИВАНДАЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ ТА ЕНЕРГООЩАДНІ ЛАМПИ
ЗАКУПЛЕНО ДЛЯ ТАКИХ БУДИНКІВ:
вул. Святошинська, 6 (7-й під’їзд)
пров. Святошинський, 2 (3-й під’їзд)
просп. Перемоги, 91
вул. Анатолія Петрицького, 11 (вуличне освітлення).

БЛАГОУСТРІЙ
ОБЛАШТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
Мешканці Святошина дбають не лише про стан своїх будинків, а
й про облаштування прибудинкових територій. Навколо будинків
люди облаштовують клумби і квітники, щовесни влаштовують
толоки, висаджують нові рослини і доглядають за ними. Вже
традиційно посадковий матеріал та ґрунт для облаштування
прибудинкових територій завозить Денис МОСКАЛЬ.
ЗАВЕЗЕНО ҐРУНТ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ ЗА ТАКИМИ АДРЕСАМИ:
вул. Якуба Коласа, 29
вул. Героїв Космосу, 11
вул. Героїв Космосу, 13
вул. Героїв Космосу, 15
просп. Перемоги, 91
вул. Михайла Котельникова, 25
НАДАНО ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ТАКИМИ АДРЕСАМИ:
вул. Якуба Коласа, 29
вул. Героїв Космосу, 11
вул. Героїв Космосу, 13
вул. Героїв Космосу, 15

БЛАГОУСТРІЙ
ОБЛАШТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
НА ПРОХАННЯ МЕШКАНЦІВ ВСТАНОВЛЕНО ЛАВКИ БІЛЯ
ПІД’ЇЗДІВ ЗА ТАКИМИ АДРЕСАМИ:
вул. Якуба Коласа, 29
вул. Героїв Космосу, 19-б
вул. Жмеринська, 32
вул. Львівська, 1
просп. Перемоги, 91
ВСТАНОВЛЕНО КВІТКАРКИ
У ДВОРАХ БУДИНКІВ:
просп. Перемоги, 91
вул. Михайла Котельникова, 25
ВСТАНОВЛЕНО МЕТАЛЕВІ
ВІДКАТНІ ВОРОТА ДЛЯ
ОБЛАШТУВАННЯ
ПАРКУВАЛЬНОЇ ЗОНИ У ДВОРІ:
вул. Анатолія Петрицького, 7

ДЛЯ МАЛЕЧІ
ТУРБОТА ПРО НАЙМЕНШИХ
ОБЛАШТОВАНО НОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК:
вул. Михайла Котельникова, 25
ЗАВЕЗЕННО ПІСОК ДЛЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ:
просп. Перемоги, 91
у парку по вул. М. Котельникова, 30-32
у дворі будинків по вул. Якуба Коласа, 29, вул. Героїв Космосу, 11, 13

ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ
СВЯТА ДЛЯ МАЛЕЧІ
ДЛЯ ДІТЕЙ СВЯТОШИНА ПРОВЕДЕНО СВЯТКОВІ ЗАХОДИ:
Відзначення Дня захисту дітей
Під час заходу діти брали участь у різноманітних конкурсах,
переможці яких отримали яскраві призи, змогли перетворитись
на улюблених казкових героїв завдяки майстрам аква-гриму
та навчились власноруч виготовляти ляльку-мотанку.
Відзначення Дня Святого Миколая
Вже традиційно до Дня Святого Миколая організовано
святковий концерт, а всі присутні отримали солодкі
«миколайчики».

ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ДОПОМОГА ДИТЯЧИМ САДКАМ
ЗАКУПЛЕНО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КУХНІ:
ДНЗ № 60 (вул. Львівська, 32) (столи
виробничі для кухні)
ДНЗ № 214 (вул. Котельникова, 44)
(міксер, чайники, дошки кухонні, ножі
кухонні, халати білі)
ЗАКУПЛЕНО ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ:
ДНЗ № 60 (вул. Львівська, 32)
(монітор, багатофункціональний пристрій
(принтер, сканер, копір), портативний
жорсткий диск)
ДНЗ № 214 (вул. Котельникова, 44)
(багатофункціональний пристрій
(принтер, сканер, копір), праска)
ЗАКУПЛЕНО КИЛИМИ
ДЛЯ ДИТЯЧИХ ГРУП:
ДНЗ № 601 (вул. Верховинна,17)
ЗАКУПЛЕНО ДИТЯЧІ МЕБЛІ:
ДНЗ № 601 (вул. Верховинна,17)
ЗАКУПЛЕНО ІГРОВІ НАБОРИ:
ДНЗ № 601 (вул. Верховинна,17)
ДНЗ № 214 (вул. Котельникова, 44)

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ДОПОМОГА СВЯТОШИНЦЯМ
Надано матеріальну
допомогу 110 громадянам на
загальну суму 273 тис. грн.
Надано юридичну
консультацію святошинцям
та громадянам, які опинились
у складних життєвих
обставинах, для підготовки
пакету документів для
одержання матеріальної
допомоги в рамках міської
цільової програми «Турбота.
Назустріч киянам»

З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЗАХОДИ НА ТЕРИТОРІЇ ОКРУГУ
Проведення святкового концерту «Щедрий вечір»
Привітання святошинців з Великоднем та вручення їм пасок
Участь у пам’ятних заходах з нагоди річниці аварії на ЧАЕС
Привітання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС
з Днем ліквідатора
Проведення святкового концерту до Дня Святого Миколая
та вручення дітям солодких подарунків

З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ

З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МОСКАЛЯ ДЕНИСА ДЕНИСОВИЧА
працює з понеділка до п’ятниці за адресою: вул. Депутатська, 4/6-а
(у приміщенні ЖЕД-8).
Години прийому: 9.00 – 17.00.
Телефон: 227-19-50.
Щовівторка відбуваються особисті зустрічі Дениса Москаля
з виборцями (попередній запис – за тел.: 227-19-50).

