ЗВІТ
про роботу депутата Київської міської ради 9-го скликання
по 4-му виборчому округу за 2021 рік
Юрія ЗУБКА
Зубко Юрій Григорович обраний депутатом Київської міської ради 9-го
скликання по 4-му виборчому округу 25 жовтня 2020 року.
Для вирішення житлово-комунальних та соціальних питань мешканців
округу за пропозиціями Ю.Зубка, включеними до Програми економічного і
соціального розвитку міста Києва на 2021 рік, та за рахунок залучених ресурсів,
виконано:
 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 Здійснено капітальний ремонт міжквартальних проїздів та
прибудинкових територій:
вул. Будівельників, 10,
пр. Маяковського, 22-А, 14/13, 4, 4-Б, 4-В, 4-А, 20-А, 24-А, 24-Б, 20-30, 12-В,
вул. С.Лифаря, 5,
пр. Лісовий, 13, 13-А, 25-А, 31,
вул. Братиславська, 34-Б, 26, 34,
вул. Закревського, 5, 7, 11, 13, 45-А, 87-А, 87-Д,
вул. Волкова, 12, 14,
вул. Мілютенка, 11-А, 44-Б, 46, 36, 38, 24, 42-А, 44, 22,
вул. Кубанської України, 24-А, 28,
вул. Шалом Алейхема, 13, 17-А, 11-А,
вул. Курчатова, 23, 3-А (безпечна пішохідна доріжка),
вул. Драйзера, 2-Б, 9-В,
вул. Цвєтаєвої, 10/87, 8, 8-А.
 ДОПОМОГА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ
 СЗШ-277: придбано та встановлено металопластикові віконні блоки.
 гімназія «Києво-Могилянський Колегіум» ІІ-ІІІ ступенів: придбано та
встановлено металопластикові віконні блоки.
 ДНЗ-797: придбано та передано столи та стільчики.
 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
 Встановлено дитячий майданчик на розі вул. Сержа Лифаря та
пр.Володимира Маяковського.
 Центральній районній бібліотеці ім. П.Загребельного (вул. Драйзера, 6)
придбано та передано:
- секційні меблі;
- мобільні презентаційні меблі.
 Надано допомогу Комунальному підприємству «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м.Києва»:
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 23 секції поштових скриньок;
 9 лавок зі спинками;
 комплекти інструментів, електроінструменти та господарський інвентар
(житлово-експлуатаційній дільниці № 313).
 В співпраці з мешканцями, замінені поштові скриньки:
 вул. Цветаєвої, 8 (8 під’їзд);
 вул. Закревського, 77 (3 під’їзд);
 пр. Маяковського, 50.
 Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Закревського 45» у
Деснянському районі м.Києва придбано та встановлено металопластикові
віконні блоки.
 До Дня людей з інвалідністю надано допомогу 45 родинам (листопад).
 КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ
Організовано і проведено:
 культурно-розважальну програму колективу хорового клубу «Троєщина
співоча» у щорічному святі моржування та змагання із зимового плавання
«МОРЖ–FEST»;
 щорічне дитяче свято до Дня захисту дітей (червень, приняли участь 200
дітей та дорослих);
 вечори відпочинку у Молодіжному парку щочетверга з травня по листопад;
 новорічні свята для 280 дітей.









 СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ
Організовано і проведено:
щорічне свято моржування та змагання із зимового плавання «МОРЖ–FEST»
(50 учасників);
відкрита зимова першість Деснянського району з футболу серед гравців 20042005 р.н. січень-лютий, приняли участь 12 команд, 150 футболістів;
щорічні весняні та осінні футбольні турніри серед дворових команд «Ліга
дворового футболу», за участі 42 команд та понад 400 футболістів у 4-х
вікових групах (в т.ч. дорослі);
«Тестування початкового курсу дресирування» на майданчику для вигулу
собак по вул. Сержа Лифаря (27 кінологів);
турнір з волейболу «TROYA VOLLEYBALL CUP 2021» ( квітень, приняли
участь 10 команд, 70 гравців);
легкоатлетичний забіг До Дня Києва «Деснянський –спортивний» ( травень,
приняли участь близько 150 людей);
соціальний проект із комлексного педагогічного тестування юних футболістів
серед дітей Центру соціально психологічної реабілітації дітей №1 м.Києва та
дитячого будинку смейного типу Діденко ( травень, приняли учать близько 30
дітей);
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 4-й щорічний турнір з футболу «Кубок Конституції України 2021» (червень,
приняли участь 12 команд, 135 гравців);
 дитяче свято у парку Молодіжний (липень, 200 дітей та дорослих);
 8-й літній турнір з волейболу «Кубок Незалежності 2021» (липень-серпень,
18 команд, 160 гравців);
 Кубок Деснянського району з футболу сред команд U-19 (серпень, 8 команд,
110 гравців);
 6-легкоатлетичний забіг до Дня Державного Прапору та 30-річниці
Незалежності України (серпень, 300 учасників);
 щорічне свято для дітей з інвалідністю «Простір щасливих дітей» (вересень,
50 учасників);
 змагання з рибної ловля для дітей з інвалідністю (вересень, 50 учасників);
 першість серед дорослих команд «Ліга дворового футболу» (вересень,
листопад, 24 команди, 320 гравців);
 2-й легкоатлетичний забіг з книгою по Деснянському району (вересень, 100
учасників);
 3-й щорічний турнір з футболу до Дня захисника України «Кубок
Непереможних» (жовтень, 8 команд, 100 гравців);
 турнір з футболу на Лісовому масиві «FOREST CUP» (жовтень, 8 команд, 100
гравців);
 відкритий осіній Кубок Деснянського району з ловлі риби на фідер (жовтень,
30 учасників);
 футбольний матч «Батьки і діти» (жовтень, 40 дітей та дорослих);
 шаховий турнір «Деснянський шаховий» серед жінок-шанувальниць шахів від
(50 учасників, січень);
 шаховий турнір «Деснянська Каісса» серед жінок-шанувальниць шахів від (60
учасників, березень);
 відкритий шаховий інтернет-турнір «Троєщина шахова», в якому взяли участь
понад 100 гравців району, міста Києва та Київської області та декількох місць
України.
 Продовжено проведення регулярних тренувань у біговому клубі «Troyа run
club» на Центральному стадіоні;
 Надано допомогу організаторам:
 міського щорічного чемпіонату з айкідо на базі СЗШ-247 (150 дітей);
 змагання з дзюдо (листопад, 80 учасників).

 РОБОТА ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ
 Щоденно ведеться прийом мешканців району, надаються консультації з
юридичних, земельних, побутових та інших питань. Протягом звітного
періоду прийнято 534 мешканця району. Громадяни отримали 35
юридичних консультацій та необхідну правову допомогу.
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 Мешканцям похилого віку надано 210 квитків для безкоштовного
відвідання перукарні.
 Надано матеріальну допомогу 274 мешканцям, порушено 17 депутатських
клопотань про часткову компенсацію витрат особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах (лікування, проведення операцій та
придбання медикаментів).
 Розглянуто 402 заяви від мешканців округу (в т.ч. учасників бойових дій інтернаціоналістів, ветеранів війни в Афганістані, воїнів АТО, різних
організацій тощо).
 Надіслано 215 запитів, звернень, листів.
 РОБОТА У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
Підготував або ініціював проекти рішень Київради, забезпечив їхнє
супроводження у постійних комісіях та внесення на розгляд сесій Київської
міської ради, а також низку депутатських звернень, зокрема:









Рішення Київської міської ради
Рішення №4560/4601 (Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 09 жовтня 2018 року № 1741/5805 «Про деякі питання організації
зарахування дітей до комунальних закладів дошкільної освіти міста
Києва»);
Рішення №2746/2786 (Про звернення Київської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг щодо неприпустимості зростання на
третину тарифів на житлово-комунальні послуги восени 2021 року);
Рішення №1239/1280 (Про внесення змін до Положення про реєстр адрес у
місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 22.05.2013
року № 337/9394);
Рішення №13/54 (Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
14.12.2020 №10/10 «Про затвердження Програми вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання
передвиборчих програм та доручень виборців на 2021 – 2025 роки»);
Рішення №9/50 (Про звернення Київської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
неприпустимості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги).

Проекти рішень Київської міської ради
 Проект рішення Київської міської ради №4403 (Про вирішення соціального
питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК «Еврика», ЖК
«Патріотика» та ЖК «Патріотика на озерах» згідно Меморандуму від 07
квітня 2021 року);
 Проект рішення Київської міської ради №4038 (Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 07.07.2020 №8/9087 «Про внесення змін
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до рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 168/1172 «Про надання
комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» земельних ділянок для
будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку з
вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілютенка та
вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва»);
 Проект рішення Київської міської ради №3514 (Про накладання тимчасової
заборони (мораторію) на прийняття рішень щодо нової багатоквартирної
забудови селища Биківня в Деснянському районі міста Києва до повного
виконання рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330 «Про
затвердження детального плану території селища Биківня у Деснянському
районі м. Києва» в частині дошкільних навчальних закладів, шкіл, центру
дозвілля та реабілітації учасників АТО, центру дитячої творчості та
дозвілля, інженерних комунікацій та дорожньої інфраструктури).
Рішення Постійної комісії з питань екологічної політики:
Про підтримку ініціатив створення зелених зон (скверів) на земельних ділянках
біля будинків:
 вул. Драйзера, 4-А, 6-А, 8-Б (пр. № 2/5 від 09.02.2021),
 вул. Драйзера, 4-А, 6-А, 2-Б (пр. № 2/5 від 09.02.2021),
 пр. Маяковського, 40 (пр. № 6/9 від 01.06.2021).
Громадська приймальня депутата Київської міської ради Юрія Зубка
розташована за адресою: м. Київ, вул. Сержа Лифаря, 8, к.101.
Особистий прийом депутата – третя середа місяця.
Контактний телефон: (093) 145-48-68.

