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статистика

130
індивідуальних
зустрічей
60

направлено депутатських
звернень та запитів

42

з них стосувалося місцевих питань жителів
Солом'янки: прибирання сміття, демонтаж
незаконних споруд, відсутність належної реакції на
звернення органів влади та місцевого
самоврядування.

17

щодо благоустрою територій та створення скверів:
перевірка підстав порушення благоустрою та
своєчасності його відновлення після проведення
робіт, отримання робочих матеріалів земельних
ділянок та підготовка проектів рішення про
надання ділянці статусу скверу.

21

стосувалося незаконного будівництва та охорони
культурних пам'яток: перевірка дозвільної
документації та виконання приписів про усунення
порушень, контроль за додержанням охоронного
статусу пам'яток культурної спадщини та участь у
робочих групах.

11

стосувалося незаконного будівництва та охорони
культурних пам'яток: перевірка дозвільної
документації та виконання приписів про усунення
порушень, контроль за додержанням охоронного
статусу пам'яток культурної спадщини та участь у
робочих групах.

ПОСТІЙНІ
КОМІСІЇ,
РОБОЧІ ГРУПИ,
МФО

Пост йна ком с я Київської м ської ради з питань
цифрової трансформац ї та адм н стративних послуг
Заступниця голови ком с ї
Ком с я з питань найменувань
Робоча група з напрацювання пропозиц й до
оновленої редакц ї Положення про громадський
бюджет м ста Києва
Голова робочої групи
МФО «За р вн можливост »
МФО «Усп шний Київ»

проєкти рішення
Рішення № 6/47 (Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 «Про затвердження
Положення про громадський бюджет міста Києва» та про
затвердження параметрів громадського бюджету на 2022
рік» )
Проєкт рішення Київської міської ради-555958865 № 836
(Про внесення доповнень до «Правил користування
Київським
Метрополітеном»,
затверджених
рішенням
Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 32/7605 )
Проект рішення Київської міської ради №1318 (Про надання
згоди на прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва гуртожитку, включеного до статутного
капіталу товариства на безкомпенсаційній основі)
Проєкт рішення Київської міської ради-555958865 № 836
(Про внесення доповнень до «Правил користування
Київським
Метрополітеном»,
затверджених
рішенням
Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 32/7605 )

Проект рішення Київської міської ради №933 (Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року
№ 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової
програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки» та до
рішення Київської міської ради від 5 липня 2018 року №
1195/5259 «Про затвердження Положення про комплексну
систему відеоспостереження міста Києва»)
Проект рішення Київської міської ради № 1317 (Про
врегулювання земельних та майнових правовідносин
використання земельної ділянки, що розташована за
адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюр, буд. 29)
Проект рішення Київської міської ради № 1317 (Про
врегулювання земельних та майнових правовідносин
використання земельної ділянки, що розташована за
адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюр, буд. 29)
Проект рішення Київської міської ради № 1415 (Про
звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України щодо занесення об’єктів культурної спадщини міста
Києва до Державного реєстру нерухомих пам’яток України)

кейси

КОРОТКИЙ ОПИС
Вдалося внести правки і проголосувати
збільшення ГБ на 2021 і наступні роки.
Таким чином, 2021 і 2022 року громадський
бюджет становить 200 млн, а 2023 — 220
млн.

ЗБІЛЬШЕННЯ
ГРОМАДСЬКОГО
БЮДЖЕТУ
КИЇВ

ПОСИЛАННЯ
Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Для інформування мешканців і більшого
залучення людей до контролю за
виконанням робіт створила карту, де
відображені всі заплановані ремонти у
Солом'янському районі.

ПОСИЛАННЯ

КАРТА
РЕМОНТІВ
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

Мапа
Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
За моєю правкою до фонду
енергоефективності ОСББ додали 55
мільйонів гривень.

ДОДАТКОВЕ
ФІНАНСУВАННЯ
ОСББ
КИЇВ

КОРОТКИЙ ОПИС
У Солом'янському районі виявили спалах
сказу. Для запобігання поширенню хвороби
спільно з Об'єднанням ветеринарної
медицини Києва ми організували щеплення
домашніх тварин.

ПОСИЛАННЯ

ВАКЦИНАЦІЯ
ТВАРИН
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

Публікація у Facebook

ГУРТОЖИТОК
НА ПОЛЬОВІЙ
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

КОРОТКИЙ ОПИС
З 2018 року мешканці гуртожитку на вул.
Польовій 19/18 своє право тут проживати. 600
днів гуртожиток стояв без гарячої води, газу й
електрики. Мешканці виграють суди і
намагаються повернути гуртожиток у власність
міста. На сьогодні, створена робоча група, що
має вирішити майбутнє гуртожитку.

ПОСИЛАННЯ
Публікація у Facebook
Публікація у Facebook
Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Від Профільної комісії цифрової
трансформації взяла участь у слухання з
розвитку електронної демократії,
організовані Комітетом цифрової
трансформації.

ПОСИЛАННЯ

СЛУХАННЯ ПО
Е-ДЕМОКРАТІ Ї
КИЇВ

Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Запустили медійний проєкт на платформі
Clubhouse "Питаннячка Києва", де спільно з
активістами, чиновниками і депутатами
обговорювали актуальні питання з життя
Києва.

ПОСИЛАННЯ

ПИТАННЯЧКА
КИЄВА
КИЇВ

Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Громада разом із Київрадою виграла суд в
зебудовників за ділянку, де знаходиться
сквер Максима Шаповала.

СУД ПО
СКВЕРУ
ШАПОВАЛА
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

ПОСИЛАННЯ
Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Широка публічна кампанія за внесення змін до
правил метрополітену, що зобов'язують
працівників надавати (обов'язково вміти це
робити) домедичну допомогу. Стала
співавторкою проєкту рішення, який
підтримала міська рада.

ДОМЕДИЧНА
ДОПОМОГА В
МЕТРО
КИЇВ

ПОСИЛАННЯ
Публікація у Facebook
Публікація у Facebook
Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Зібрали стадіони Солом'янського,
Шевченківського та Печерського району на
одній карті.

ПОСИЛАННЯ

МАПА
СТАДІОНІВ
КИЇВ

kyivibes.org

КОРОТКИЙ ОПИС
Спільно з ініціативою Києве, мий та
Київський кит провели толоку
набезбалансовій території біля 324 школи.
Взяла участь у організованій
Солом'янською РДА толоці біля 4 лікарні.

ПОСИЛАННЯ
Публікація у Facebook

ТОЛОКИ
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Створили карту, де позначили спеціально
облаштовані та відведені території для
вигулу чи дресирування тварин.

ПОСИЛАННЯ

КАРТА ВИГУЛУ
ТВАРИН
КИЇВ

http://kyivibes.org/dogs

КОРОТКИЙ ОПИС
На вул. Петлюри, 29 забудовник зніс до
фундаменту потенційну пам'ятку архітектури
— прибутковий будинок Уткіна, двоповерхову
будівлю, зведену на кінці ХІХ століття. Спільно
з колегами зареєструвала проєкт рішення про
розірвання договору з забудовником.

ПОСИЛАННЯ

БУДИНОК
УТКІНА
КИЇВ

Публікація у Facebook
Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Організували безкоштовний курс з
домедичної допомоги для активістів
Солом'янського району.

ТРЕНІНГИ З
ДОМЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

ПОСИЛАННЯ
Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Ми нанесли на карту межі 219 ділянок з
пропонованого до затвердження проєкту
рішення. Це межі територій, для яких в
майбутньому розроблятимуться детальні
плани територій.

ПОСИЛАННЯ
http://bit.ly/dpt_kyiv

КАРТА ДПТ
КИЇВ

Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Моніторимо хід виконання ремонтів у
Солом'янському районі, оперативно
реагуємо на звернення і скарги мешканців
щодо неналжного виконання робіт.

ПОСИЛАННЯ

КОНТРОЛЬ ЗА
РЕМОНТАМИ
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

Публікація у Facebook

КОРОТКИЙ ОПИС
Залучено кошти міського та державного
бюджету на реконструкцію стадіону школи
№54 в Солом'янському районі.

РЕКОНСТРУКЦІЯ
СТАДІОНУ
КИЇВ

Приклади локальних перемог
вул. Тополева 3 — очистили фасад будинку від рекламних оголошень
просп. Повітрофлотський 10 – очистили трансформаторну підстанцію від оголошень
вул. Атили Могильного (відрізок проїзної частини між буд. 36-38 на вул. Гарматній)
— прибрали від опалого листя, привели до належного стану
вул. Борщагівська 99 — відновлено освітлення місць загального користування у
будинку
вул. Героїв Севастополя, 35 (біля Центру дитячої та юнацької творчості) —
інспектори з паркування провели перевірку дотримання правил паркування —
накладено 9 адмінстягнень, 8 транспортних засобів евакуйовано
вул. Металістів 13 — зафарбували написи на фасаді будинку
вул. Олекси Тихого 41/23 — провели поточний ремонт даху, щоб будинок не залило,
очистили від снігу і льоду
просп. Любомира Гузара, 23 Б – яму не заасфальтували, але демонтували
металевий стрижень

Відгуки про роботу
"Добрый день. Стройка стоит уже вторую
неделю. Похоже мы с вами добились
справедливости. Но по внешним
признакам стройка только
законсервирована, наверное хозяин
судится с КМДА, он мне говорил об этом.
Посмотрим на развитие событий, я
проинформирую Вас. Искреннее спасибо
всем вам от жителей нашего дома. Приятно
знать и видеть, что депутаты стоят за
людей."
Від мешканців вул. Патріарха Скрипника, 44

"Шанова Ксеніє, я дуже приемно вражена
кількістю працюючих ліхтарів у парку!
Такого я не бачила у нашому парку вже
дуже давно.
Щиро дякую Вам за сприяння...! Сподіваюсь,
це не разова акція належне освітлення у
парку буде надалі завжди!
Ще раз дякую Вам за ефективну взаємодію
та зичу успіхів та здоров'я!"
Від мешканців в районі парку Юність

