ЗВІТ
депутата Київської міської ради ІХ скликання
члена депутатської фракції «ГОЛОС»
у Київській міській раді

Михайлової Аліни Артурівни
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2020 – 31.12.2020

Михайлова Аліна Артурівна народилась 01 жовтня 1994 року в місті Дніпро
Дніпропетровської області.
Освіта вища.
У 2018 році закінчила Київський національний університет імені Тараса
Шевченка за спеціальністю «Політологія».
Здобуваю другу вищу освіту в Київській школі економіки.
Учасниця програми співробітництва молодих лідерів Open World між Україною
та США.
Учасниця Революції Гідності.
Волонтерка «Армії SOS», доброволець-парамедик на фронті.
Створила фронтову медслужбу в Першій штурмовій роті «Правого сектору».
Працюю в Українській академії лідерства.
Завдяки своїй активності увійшла в двадцятку особистостей, що мають
найбільший вплив на українську молодь (14-35 років) у соцмережах.
У відповідному рейтингу системи моніторингу соціальних медіа SemanticForce
вона посіла 15-ту позицію.
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ВСТУП
Виконання повноважень депутата Київської міської ради здійснюється на
громадських засадах і передбачає наступні напрямки:
1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;
2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії до
якої обрано депутата;
3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та експертних
групах;
4. Пріоритети на 2021 рік.
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1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян
На території міста Києва працює депутатська приймальня Михайлової А.А.
Адреса приймальні:
02096, м. Київ, вул. Юрія Пасхаліна, буд. 12, тел.: (098) 460-75-77.
22
депутатських звернень/запитів з
питань депутатської діяльності та
питань громадян

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і
пропозицій, було направлено 22 депутатські звернення.

Основні питання,
до вирішення яких долучилась Аліна Михайлова:
- Було внесено та підтримано пропозицію до проекту рішення Київської
міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» щодо збільшення розміру
Громадського бюджету м. Києва у 2021 році.
Громадський бюджет – це дієвий демократичний процес, який надає
можливість кожному киянину брати участь в розподілі коштів місцевого
бюджету через створення проєктів для покращення міста.
Враховуючи щорічне збільшення зацікавленості киян в залученні до
Громадського бюджету, а також щорічне збільшення кількості самих проєктів,
виникла необхідність перегляду його фінансування та, відповідно, збільшення
його розміру у 2021 році.
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Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців

Депутатський фонд 2020

15870
23596

1841
Допомога навчальним закладам, грн.

Допомога у сфері культури, грн.

Допомога у сфері ЖКГ, грн.

У межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та
доручень виборців на 2021-2025 роки було витрачено кошти на допомогу
навчальному закладу, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Деснянського району м. Києва» та закладу бібліотеки Деснянського
району.

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії
З 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, Київською міською радою ІХ
скликання було проведено 4 пленарні засідання, Аліна Михайлова брала участь
у всіх засіданнях.
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету
та соціального-економічно розвитку
Рішенням Київської міської ради Аліну Михайлову було призначено до
складу постійної комісії з питань бюджету та соціального-економічно розвитку.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень
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Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії,
кожна з яких має своє галузеве спрямування. За звітний період депутат була
присутня на 6 засіданнях комісії, взяла безпосередню участь у розгляді питань
порядку денного, що виносились на розгляд комісії у 2020 році. З матеріалами
роботи комісії та всіма протоколами засідань можна ознайомитись на сайті
Київради у відповідному розділі за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/comisii/483
У рамках роботи комісії Аліна Михайлова:
- займається попереднім розглядом проектів рішень Київської міської ради,
реалізація яких призведе до зміни показників бюджету міста;
- здійснює контроль за виконанням рішень що стосуються бюджету міста
Києва, Програми соціально-економічного розвитку міста Києва та цільових
програм з інших питань місцевого самоврядування.

3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та
експертних групах
Аліна Михайлова входить до:
1. Експертної ради з питань інтеграції гендерного підходу у планування міських
політик.
2. Комісії з питань найменувань.
3. Комісії з питань розгляду документів з видачі на території міста Києва
посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної
цілісності та державного суверенітету на сході України, та посвідчення члена
сім’ї загиблого (померлого) бійця-добровольця, який брав участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України.
4. Робочої групи щодо напрацювання консолідованого проєкту оновленої
редакції (нової редакції) Положення про громадський бюджет міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791.
5. Експертної групи «III. Житлово-комунальне господарство. Екополітика та
охорона довкілля. Безпека та цивільний захист» робочої групи з розробки
проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року.
6. Робочої групи з врегулювання питань, пов’язаних з омолоджувальним
обрізанням та формуванням крон дерев у місті Києві.
7. Є повноважною представницею депутатської фракції «ГОЛОС» у Київській
міській раді, відповідальною за співпрацю з Радою ветеранів
Антитерористичної операції при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації).
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4. Пріоритети на 2021 рік
1. Участь в наданні статусів скверів земельним ділянкам міста Києва.
2. Розробка проектів рішень щодо обмеження діяльності суб’єктів Російської
Федерації на території міста Києва.
3. Допомога та контроль у будівництві додаткового корпусу Київської міської
клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва (вул. Рогозівська, 6)
для розміщення в ньому Центру нейрореабілітації учасників АТО, а також
функціонування КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів
війни».
4. Контроль облаштування місць для дефібриляторів на станціях
метрополітену, а також володіння навичками надання медичної допомоги
працівниками метрополітену.
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