Звіт депутата Київської міської ради за 2016 р.
Вадим СТОРОЖУК

депутат Київської міської ради від фракції «Солідарність»
округ №82 Подільський район (масиви Виноградар і Вітряні Гори)
• член постійної комісії з питань власності,
• член тимчасової контрольної комісії (ТКК) з питань перевірки діяльності
автозаправних станцій (в тому числі газових) та нафтосховищ (терміналів) на
території міста Києва,
• член ТКК з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних
стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання
договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та
утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва у 2016 році

Житлово-комунальне господарство та благоустрій

Утеплені фасади 12 будинків:
просп. Свободи, 6-А, 10, 16, 28-А, 28-Б і 38, вул. Межова, 18, вул.
Світлицького, 25, вул. Червонопільська, 14/14, 15 і 21, вул. Галицька, 9
Відремонтовані покрівлі 5 будинків:
просп. Свободи, 6, 28Б, 30А, вул. Галицька, 9, вул. Червонопільська, 1Б
Укомплектовані 5 дитячих майданчиків:
просп. Свободи, 4А, 6 і 30Б, вул. Світлицького, 30/20Б, пров. Межовий, 5А
Встановлені 2 спортивні майданчики:
вул. Світлицького, 21, просп. Свободи, 30Б
Заміна ліфта: просп. Свободи, 24Б
Ремонт ліфтів: просп. Свободи, 4А і 30А
Капремонт електромереж: просп. Свободи, 30А
Заміна вікон на енергоефективні: вул. Світлицького, 26А (4 під’їзди)
Асфальтування будинкових проїздів: вул. Межова, 18-20
Ремонт і благоустрій бювету: просп. Свободи, 22

Звіт депутата Київської міської ради за 2016 р.
Навчальні та соціальні заклади
Клуб за місцем проживання «Виноградар»: капремонт приміщень
Клуб за місцем проживання «Вікторія»: заміна вікон
Дитсадок №96: термосанація
Дитсадок №556: ремонт покрівлі, відновлення груп
Дитсадок №777: ремонт покрівлі
Дитсадок №56: ремонт електрощитової і пральні
Дитсадок №435: ремонт інженерних мереж
Дитсадок №518: ремонт фасаду
Школа №93: ремонт інженерних мереж, харчоблоку, покрівлі
Школа №262: ремонт покрівлі
Школа №6: ремонт покрівлі та інженерних мереж
Гімназія «Либідь»: капремонт спортзалу

Діти і соціально вразливі родини
Придбання меблів для дитсадків: шафи, ліжка з матрацами
Привітання дітей з новорічними святами у дитсадках і соціальних закладах
(2 тис. подарунків)
Співпраця і допомога ГО: Рада ветеранів Подільського району, Союз
багатодітних сімей Подільського району, «Жіноча надія», Подільське районне
товариство інвалідів «Єдність»
Організація походів у кінотеатри для дітей з багатодітних родин, соціально
незахищених, з родин, чиї батьки служать в АТО, переможців районних
конкурсів
Організація родинних свят і привітань: Масляна, Великдень, День пам’яті і
примирення, свята останнього дзвоника у школах, Міжнародний день захисту
дітей, День учителя,
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Волонтерство і доброчинність
БФ «Скарбниця надії»
БФ «Запорука»
Олімпійський коледж ім. Івана Піддубного
Батальйон Національної гвардії України імені генерала Кульчицького
ГО «Всеукраїнська організація самооборони Майдану»
ГО «Центр підтримки патріотів»
ГО «Відважний воїн»

Громадська приймальня
148 отримано письмових звернень виборців
350 отримано телефонних звернень виборців
245 підготовлено і направлено депутатських звернень
550 виборців були на прийомі у Громадській приймальні
42 проведено зустрічей і особистих прийомів виборців
308 виборців отримали матеріальну допомогу за рахунок загальноміської
програми «Турбота» чи депутатського фонду
Контактна інформація
Адреса: просп. Свободи, 26Б
Телефон: +38 (044) 223-80-15
Режим роботи: понеділок і середа (з 10:00 до 18:00),
п’ятниця (з 10:00 до 16:00)
E-mail: storozhuk.gromada@gmail.com
Facebook: Вадим Сторожук – Громадська приймальня

