ЗВІТ
депутата Київської міської ради IX скликання,
депутатської фракції Політичної партії «УДАР
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

МАКАРЕНКА
МАКСИМА АНАТОЛІЙОВИЧА
про виконання депутатських повноважень
за період 01.01.2021 по 31.12.2021
у відповідності до статті 16
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Протягом звітного періоду депутат Київської міської ради, член
депутатської фракції Політичної партії «УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка», заступник голови постійної комісії
Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних
відносин Максим Макаренко, у відповідності до покладених на нього
обов’язків, брав участь у пленарних засіданнях Київради та засіданнях
Постійної комісії, долучаючись до обговорення та розгляду питань порядку
денного.
У своїй діяльності депутат Київради керується Конституцією України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про звернення громадян», Законом України «Про статус депутатів місцевих
рад», Регламентом Київської міської ради та іншими нормативно-правовими
актами, що зумовило подання низки проектів рішень Київської міської ради,
більшість яких були підтримані на пленарних засіданнях Київради. З текстами
зазначених документів можна ознайомитися за наступним посиланням:
https://www.kmr.gov.ua/uk/users/makarenkomaksym.
Виконуючи депутатські повноваження, депутат Київради Максим
Макаренко намагається активно сприяти вирішенню соціальних та
матеріальних проблем киян, знаходячи індивідуальний підхід до кожного
звернення, що отримує під час особистих прийомів виборців або звернень, що
надходять електронною поштою.
Так, було організовано та проведено більше двадцяти зустрічей депутата
з виборцями, що стало основою вирішення багатьох питань, що пов’язані з
незадовільною якістю надання комунальних послуг, усуненню недоліків з
благоустрою, проведенням ремонтних робіт асфальтового покриття,
відновленням вуличного освітлення, встановленням лавок та поштових
скриньок, реконструкцією дитячих та спортивних майданчиків, наданням
одноразової матеріальної допомоги, а також вирішенням інших важливих для
громади питань.
Важливою складовою забезпечення своєчасного вирішення звернень та
скарг громадян є вивчення підстав, що породжують виникнення скарг, з
наступним внесенням своїх пропозицій до відповідних органів влади щодо їх
усунення. А тому, за результатами особистих зустрічей з виборцями було
подано відповідні депутатські звернення, що мали позитивні наслідки для
заявників, частина звернень перебуває на контролі і нагальні питання громади
будуть вирішені найближчим часом.
Зважаючи на запити громади щодо ефективності роботи комунальних
служб та належної якості надання послуг з утримання будинків, значна увага
була приділена поліпшенню стану прибудинкових територій шляхом закупки
господарського інвентарю, що є необхідним для здійснення прибирання,
санітарної обрізки, ліквідації наслідків аварійних ситуацій та підтримки
комплексного благоустрою територій біля житлових будинків.

З метою вирішення зазначених питань, у 2021 році відбулося
використання коштів на фінансування підтримки житлово-комунального
господарства шляхом закупки лавок (16 шт.), паркових урн для сміття (30 шт.),
поштових скриньок (50 шт.), лопат (190 шт.), мотокіс (4 шт.), грабель віялових
(100 шт.), лопат штикових (140 шт.), льодорубів (140 шт.), повітродувних
пристроїв (3 шт.), всмоктуючів подрібнювачів (4 шт.), шлангу для поливу
(2000 м), а також тримерів (4 шт) та акумуляторів і зарядних пристрої до них.
Соціальний захист малозахищених верств населення є також важливим
питанням, що неодноразово був предметом зустрічей з виборцями. А тому,
було опрацьовано понад 400 заяв киян на отримання матеріальної допомоги та
як результат виділено кошти на загальну суму 360000,00 грн.
Отже, впродовж звітного періоду була налагоджена робота з виборцями
щодо вирішення нагальних питань, що турбують більшість киян.
Значна частина звернень громадян у 2021 році стосувалася покращення
благоустрою прибудинкових територій, виділення матеріальної допомоги,
призначення житлових субсидій, пенсії та інших соціальних виплат, питань
щодо роботи комунальних служб, закладів освіти та охорони здоров’я,
надання юридичних консультацій. Також велась активна робота з
громадськими організаціями та об’єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків щодо питань реалізації їх ініціатив.
Підсумовуючи, варто зазначити, що звітний період був складним та
насиченим, але у співпраці з активними громадянами ми змогли вирішити
багато важливих питань для міста та його мешканців.

