Звіт про діяльність депутата Київської міської ради за 2021 рік
Перш за все хочу сказати, що для мене є честю представляти та
відстоювати права мешканців Оболонського району в Київській міській раді.
Дякую за довіру!
Я є заступником Голови постійної комісії з питань регуляторної
політики від депутатської фракції «Єдність». Одним із моїх обов’язків є
звітування перед виборцями за виконану роботу та досягнуті результати.
Діяльність
У зв’язку з карантинними обмеженнями упродовж року робота моєї
громадської приймальні була частково обмежена, але зв’язок з громадою
відбувався усіма доступними засобами.
Від мешканців отримано 300 індивідуальних та колективних звернень
з

питань ЖКГ, питань матеріальної допомоги, юридичної підтримки,

правової допомоги, отримано 17 звернень від батьківських комітетів шкіл.
Підготовлено 363 звернень та запитів.
Була присутня на 80% засідань постійної комісії Київської міської ради
з питань регуляторної політики.
Відвідала 21 з 22 пленарних засідань Київської міської ради.
Капітальний ремонт асфальтного покриття міждворових проїздів
за адресами:
вул. Автозаводська, 71-77, 87А-89 та 89А; вул. Вишгородська, 46, 46А,
48; вул. П. Калнишевського, 1А та 3; вул. Бережанська, 12 та 20; вул.
Джерельна, 3; вул. Дніпроводська, 11; вул. П. Панча, 3 та вул. Полярна, 6В.
Заміна вікон сходових клітин за адресами:
вул. Вишгородська, 54; вул. Полярна, 6В; вул. Бережанська, 10; вул.
Ак. Навашина, 10 та по вул. Дубровицька, 12.

За

програмою

«Безкоштовний

спорт

доступний

кожному»

встановлено спортивні майданчики за адресами:
вул. Дніпроводська, 3 та вул. Ак. Навашина, 13.
Встановлено дитячий майданчик за адресою:
вул. Вишгородська, 52
Було проведено поточний ремонт

дитячих майданчиків за

адресами:
вул. Вишгородська, 54 та вул. Ак. Навашина, 13
За зверненнями мешканців замінено поштові скриньки

за

адресами:
вул. Вишгородська, 48А (1 під’їзд), 52 (4 під’їзд), 56/2 (6 під’їзд); вул.
П. Панча, 7 (6 під’їзд); вул. Полярна, 6В (1 під’їзд); вул. Джерельна, 3 (1 та 2
під’їзд), 6/5 (1 та 2 під’їзд); пров. Джерельний, 2 (1 під’їзд); вул.
Дніпроводська, 2 (1 під’їзд), 6 (1 під’їзд), 10 (1 під’їзд).
Для якісного обслуговування мешканців Оболонського району для
працівників ОД-507 було придбано зварювальний апарат, насос та інші
господарські інструменти. Біля під’їздів різних будинків були встановлені 14
лав та 17 урн. Також за зверненнями мешканців було придбано та
встановлено 120 світлодіодних світильників з датчиками руху для освітлення
вхідної групи будинків та в приміщеннях першого поверху під’їздів 22
житлових будинків Мінського масиву та с. Водогін.
За зверненнями адміністрації та ініціативної групи батьків ЗНЗ
№18 було облаштовано два нових спортивних стадіони. Для подальшого їх
обслуговування придбано садовий пилосмок.
Також для створення сучасного освітнього простру у школу було
придбано 12 м’яких диванів для облаштування загальних зон відпочинку та
ігрових кімнат для учнів початкової школи.

Для підтримки території школи в належному стані придбана
газонокосарка.
Для реалізації цікавих і творчих проектів для школи придбано сучасну
автономну акустичну систему та мікшерний пульт.
Для харчоблоку шкільної їдальні було придбано необхідний посуд.
За зверненнями адміністрації та ініціативної групи батьків ЗНЗ
№285 було придбано будівельні матеріали та ламінат для ремонту кабінету
української мови та літератури.
Для сучасного та якісного освітнього процесу придбано ріжучій
плотер, за допомогою якого учні будуть працювати над процесом
комп`ютерного моделювання.
Для формування трудових і творчих навичок та соціальної адаптації
школярів для кабінету обслуговуючої праці було придбано 5 швейних
машинок.
Для проведення відеоконференцій, та організації дистанційного
навчання за зверненням педагогічного колективу та батьків було придбано
акустичну радіосистему з мікрофонами.
Для підтримки газонного покриття в належному стані придбана
мотокоса.
Звертаючи

увагу

на

звернення

щодо

організації

комфортного

навчального процесу, було придбано кондиціонери, сонцезахисні вертикальні
жалюзі для навчальних кімнат та сонцезахисні тканеві ролети для кабінету
хімії, що значно покращує умови, в яких перебувають учні під час навчання.
Продовжуючи модернізацію шкільної їдальні було придбано захисні
вертикальні жалюзі та різноманітний кухонний посуд для харчоблоку.

За зверненнями адміністрації та ініціативної групи батьків ЗНЗ №29
було придбано сучасні швейні машинки та оверлок для уроків обслуговуючої
праці та розвитку творчості.
За зверненнями адміністрації та ініціативної групи батьків
спеціалізованої школи №118 «Всесвіт» була придбана сучасна мобільна
автономна акустична система, що використовує практично будь-яке джерело
музики як акомпанемент, перетворюючи приміщення на концертний зал.
Також придбано екран для проектора.
Також, на звернення мешканців було видано матеріальної допомоги
близько 200 киянам на суму 320 тисяч гривень.
За кошти депутатського фонду було придбано новорічні подарунки для
дітей Оболонського району.
Це невеликий перелік того, що вже було зроблено та досягнуто. Моя
робота не зупиняється, а тільки набирає нових обертів. Кожного дня
оболонці звертаються з різними наказами та проханнями. Ще багато чого
заплановано. Ми відкриті для Ваших пропозицій щодо подальшої роботи на
2022 рік. Я впевнена, що разом ми зможемо не тільки досягнути необхідних
результатів, але і зробити набагато більше.
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приймальні за адресою:
м. Київ, вул. Автозаводська, 83 (2 поверх)
понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00
контактний телефон 428-20-16
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