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Дорогі друзі!
Минулого року ми добре попрацювали, аби наш рідний
район став кращим та комфортнішим: продовжили
відновлення житлового фонду Троєщини, оновили заклади
освіти, модернізували спортивну інфраструктуру району,
облаштували нові зелені зони, тощо. Зокрема, у нас з’явився
чудовий парк на початку Троєщини, що вже став гордістю
нашого району, відбулося комплексне утеплення дитячого
садочку № 300, масштабної реконструкції зазнав стадіон на
вул. Драйзера, 2-б… І це лише невеличкий перелік тих
позитивних змін, що вже відбулися у нашому районі.
Для мене особисто та моїх колег по фракції БПП Солідарність, котрі представляють
Троєщину у Київській міській раді, надзвичайно важливо бути у постійному діалозі з Вами,
чути Вашу думку та спільно з Вами розвивати наш район далі. Саме з такою метою за
моєї ініціативи ми - команда Кличка у Київраді - об’єднали наші зусилля та створили
Центр громадської взаємодії, що вже став дієвим простором для постійного
спілкування з мешканцями Троєщини, швидкого та професійного вирішення проблем
громадян, підвищення рівня обізнаності, соціальної активності та саморозвитку.
Змінюємо місто разом!

Ваша Ганна Старостенко

ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАДАЄ БЕЗКОШТОВНО:
Юридичну
консультацію;
Кваліфіковану допомогу
в оформленні документів;
Фахову психологічну
підтримку;

Тренінги та семінари
на актуальну тематику;
Курси англійської мови
та роботи з комп’ютером.

У Центрі працює громадська приймальня депутатів Київської міської ради

1

Центр громадської взаємодії
КОМАНДА КЛИЧКА

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2018 РІК

45
450

Проведено
особистих
прийомів
Надано
юридичних
консультацій
мешканцям

850
1 171

Опрацьовано усних
та письмових
звернень
Громадян
отримали
матеріальну
допомогу

ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
120 будинків,
де замінено вікна;

38 будинків
утеплено;

56 інженерних мереж
модернізовано;

62 вхідні групи
відремонтовано;

30 покрівель
відремонтовано;

114 ліфтів
відремонтовано.
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ОБЛАШТУВАННЯ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ
ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
117 дворів та проїздів
заасфальтовано;
356 лав та смітників
встановлено;
320 тон піску
завезено;
32 спортивних
майданчики
облаштовано;
48 дитячих майданчиків
встановлено
та відремонтовано.

БЛАГОУСТРІЙ
11 скверів та парків
облаштовано;
540 тон рослинного
грунту завезено;
1228 дерев та кущів
посаджено;
12 толок проведено.
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НОВИЙ ПАРК НА ТРОЄЩИНІ
Очистка озер;
Облаштування пішохідних
та велодоріжок;
Дитячі та спортивні
майданчики;
Зони відпочинку;
Унікальний ландшафтний
дизайн;
Майданчик для вигулу
собак.

«Ще рік тому на цьому місці були непроглядні хащі та занедбані
озера. Цьогоріч ми плануємо продовження облаштування парку»
Віталій Кличко
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ
Відкриття пам’ятника
Іллі Муромцю;
Фестиваль богатирів
Муромець-фест;

Розваги у новому парку
на Троєщині;

Футбольні змагання для школярів;
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ
Екскурсії для школярів району у
Київській міській раді;

Відкриття після реконструкції
спортивного клубу «Торос»,
вул. Милославська, 33-А;

Дитячі майстер-класи
та розвиваючі тренінги
для молодих батьків;

Новорічно-різдвяні концерти
для мешканців Троєщини.
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ДІЯЛЬНІСТЬ У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

35
рішень

У 2018 році ініційовано та прийнято
35 рішень Київради, серед яких:
Про надання статусу скверів
на вул. Драйзера, 36,
на вул. Радунській, 16,
на просп. В. Маяковського, 59,

Про організацію ресурсних центрів
створення та функціонування
об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
на базі комунального концерну
«Центр комунального сервісу»;

на просп. В. Маяковського
між будинками № 20 та № 22-А ,

Про відзначення 30-річчя з дня
виведення військ з Афганістану;

вздовж алеї до вул. М. Закревського
між будинками № 29 та 31,

Про звернення Київської міської ради
до Кабінету Міністрів України щодо
обсягів субвенції в галузі освіти;

на вул. М. Закревського
між будинками 33, 35 та 37,
між будинками на просп.
В.Маяковського, 15-б
та на вул. Оноре де Бальзака, 14,
біля будинків №№ 62-А, 64-А та 66-А
по просп. В. Маяковського,
на вул. М. Цветаєвої, 16, 16-б 16-в;
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Про надання фінансової підтримки
об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та
житлово-будівельним кооперативам;

Про деякі питання організації
зарахування дітей до комунальних
закладів дошкільної освіти
міста Києва;
Про створення Дитячої дорадчої ради
при Київській міській раді та
затвердження Положення про Дитячу
дорадчу раду при Київській міській раді;

Центр громадської взаємодії
КОМАНДА КЛИЧКА

ДІЯЛЬНІСТЬ У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Про звернення Київської міської
ради до Верховної Ради України
щодо необхідності внесення змін
до Закону України «Про охорону
культурної спадщини» та інших
нормативно-правових актів;
Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної
власності територіальної громади
міста Києва будівель, цілісних майнових
комплексів закладів культури, науки,
фізичної культури та спорту;
Про звернення Київської міської
ради до Верховної Ради України
стосовно необхідності прийняття
Закону України "Про ратифікацію
Конвенції Ради Європи про запобігання
насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу із цими
явищами";
Про деякі питання забезпечення
благоустрою у місті Києві.
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РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ
Ганна Старостенко є головою Постійної комісії Київської
міської ради з питань освіти, науки, молоді та спорту.
За її поданням були ухвалені такі рішення:
Створено 6 комунальних закладів освіти – 4 садочки
(№179, № 593, № 799, №241) та 2 початкові школи
(№ 332 та № 334);
Засновано 2 комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи
«МАЯК ОБОЛОНІ» та «Сокіл»;
Вдосконалено систему організації зарахування дітей
до комунальних закладів дошкільної освіти міста Києва;
Запроваджено механізм «Гроші ходять за дитиною»
з метою фінансування перебування дітей киян у садочках
різних форм власності;
Збільшено розмір персональної стипендії Київської
міської ради в галузі освіти для обдарованих школярів
Києва;
Засновано Дитячу дорадчу раду при Київській міській раді;
Звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України щодо обсягів субвенції в галузі освіти,
у результаті чого було збільшено освітню субвенцію
для Києва на 2019 р. на 650 млн;
Оформлено земельні ділянки більше 600 закладам освіти!

Ганна Старостенко є головою конкурсних комісій
з призначення персональних стипендій Київської
міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей
міста Києва, а також з проведення відбору
кандидатур на заміщення вакантних посад
керівників загальноосвітніх навчальних закладів
міста Києва.

За ініціативи Ганнни Старостенко
проведені круглі столи на теми:
«Профілактика наркоманії серед
підлітків та молоді міста Києва»;
«Про ефективне використання
спортивних споруд в Деснянському
районі міста Києва».
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ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА СПОРТУ

58 шкіл та садочків, де замінено вікна;
69 вхідних груп та покрівель відремонтовано;
58 внутрішніх приміщень облаштовано;
6 харчоблоків відремонтовано;
12 шкільних мініфутбольних полів облаштовано;

Багатофункціональний стадіон
на вул. Драйзера, 2-Б відновлено!
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СТАРОСТЕНКО
ГАННА ВІКТОРІВНА
27 округ
Керівник Центру
Голова постійної
комісії з питань
освіти, науки,
сім’ ї, молоді
та спорту

ЗУБКО
ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
31 округ
Член постійної комісії
з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування

ГРУШКО
ВІКТОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ
30 округ
Член постійної комісії
з питань
житлово-комунального
господарства та
паливно-енергетичного
комплексу

ІЩЕНКО
МИХАЙЛО
ВОЛОДИМИРОВИЧ
34 округ
Член постійної комісії
з питань власності

МАЙЗЕЛЬ
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
36 округ
Член постійної комісії
з питань транспорту,
зв’язку та реклами
ШАРІЙ
ВОЛОДИМИР
ВАСИЛЬОВИЧ
37 округ
Член постійної комісії
з питань архітектури
містобудування, та
землекористування
ОПАДЧИЙ
ІГОР
МИХАЙЛОВИЧ
40 округ
Секретар постійної
комісії з питань
регламенту та
депутатської етики

У ЦЕНТРІ ПРАЦЮЄ ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
+38 (068) 802 55 55
+38 (066) 802 55 55

ВУЛ. МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ, 13
e-mail: desnianka@gmail.com
facebook.com/cgv.klitschko/

