Звіт депутата Київської міської ради ІХ скликання
Богдана Чорнія за період з 01.12.2020 по 31.12.2020 рік
Я, Богдан Чорній, був обраний депутатом Київської міської ради від
Оболонського району. 01 грудня 2020 року приступив до виконання обов’язків
депутата Київради.
Увійшов до складу Постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку. З перших днів приступив до роботи в комісії, оскільки
до нового 2021 року мав бути затверджений бюджет міста. Комісія працювала
в посиленому режимі, адже кошторис столиці має бути максимально
збалансованим та сприяти розвитку нашого міста.
Незважаючи на щільний графік, за місяць роботи разом зі своєю
командою провів низку зустрічей з виборцями по вул. Агрегатна, вул. Попова,
вул. Автозаводська, вул. Казанська, вул. Кирилівська, пл. Оболонська, вул.
Малиновського, пр. Оболонський, пр. Героїв Сталінграда.
Під час зустрічей були зафіксовані такі проблемні питання, як
благоустрій дворів, ремонт та заміна вікон, асфальтування міжквартальних
проїздів, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, та особливо гострі
питання в опалювальний період - встановлення будинкових лічильників тепла,
високі нарахування при низькій якості послуги теплопостачання,
невідповідність даних у виставлених рахунках спожитим фактично обсягам
теплової енергії.
Підготовлені та подані необхідні звернення до відповідних органів та
установ.
Продовжую безперервно контактувати з виборцями, адже немає нічого
більш ефективного за особисте спілкування, лише завдяки такій взаємодії ми
зможемо досягти позитивних змін.
Ще бувши кандидатом у депутати, я зустрівся із мешканцями, які
ініціювали створення скверу на вул. Калнишевського і вже в якості депутата
продовжив підтримку цієї громадської ініціативи. Подав депутатське
звернення до Департаменту земельних ресурсів із проханням розглянути
можливість передачі даної земельної ділянки в користування для створення
зеленої зони. Буду надалі надавати необхідну підтримку і разом з виборцями
пройдемо всі етапи створення скверу.
За місяць роботи підготовлено та направлено 40 депутатських звернень у
органи державної влади та місцевого самоврядування.

За моїм поданням до Програми економічного і соціального розвитку на
2021 рік включено наступні об’єкти у Оболонському районі:
- облаштування ігрових (дитячих) майданчиків вул. Автозаводська 81,
вул. Івашкевича 3, вул. Макіївська 7, вул. Полярна 8-Е, вул. Вишгородська 54Б, вул. Агрегатна 2, пл. Оболонська 3, пр. Оболонський 16-Б, вул. Попова 17,
вул. Вишгородська 36-А, вул. Дубровицька 8, вул. Мукачівська 5-А, вул.
Макіївська 2, вул. Маршала Малиновського 27/23, вул. Маршала Тимошенка
11-А.
- будівництво артезіанської свердловини на вулиці Вишгородській, 10;
- виконання проєктних робіт з будівництва артезіанських свердловин по
пр. Героїв Сталінграда 14/16 та пр. Оболонському 14-Б.
Використання депутатського фонду - діти ДНЗ № 234 «Вогник» отримали
солодкі новорічні подарунки до новорічних свят.
Завжди відкритий для звернень і пропозицій щодо подальшої роботи.
Громадська приймальня:
Адреса: 04211, м. Київ, вул. Йорданська, буд. 7-а
Телефони: 097 588-98-05, 044 451-77-47.
E-mail: chornii.obolon@gmail.com.
Графік роботи приймальні: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 18:00.
Регулярний прийом громадян: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 13:00.
Особистий прийом громадян депутатом: перша, третя п'ятниця місяця з 15:00
до 18:00 за попереднім записом.

