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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ





Кількість громадян, які звернулися до громадської приймальні – 2700;
Кількість громадян, які відвідали особистий прийом – 600;
Кількість підготовлених депутатських звернень – 500;
Кількість громадян,
які
отримали
безоплатну юридичну
консультацію – 800;
 Кількість громадян,
які
отримали одноразову матеріальну
допомогу – 1200.

Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя
людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей.
Кожного року, на підставі письмових звернень від
мешканців житлових будинків, нами пропонується
включення до Програми економічного і соціального
розвитку міста Києва на відповідний рік поадресний
перелік об'єктів для виконання тих чи інших робіт з
капітального ремонту.
У 2021 році більшість наших пропозицій стосувалася
реконструкції дитячих та спортивних майданчиків в
Голосіївському районі міста Києва, оскільки саме вони
володіють організаційною та розвиваючою функцією, де
дитина знаходить собі нових друзів, зміцнює дружбу, в
загальному, вчиться налагоджувати контакти та визначати
своє місце в соціумі, а також зміцнює здоров'я в цілому.
Крім того, в декількох будинках були проведені
роботи із заміни вікон та капітального ремонту під'їздів.

Індивідуальні теплові пункти
Протягом останніх років збільшилася кількість звернень громадян до
громадської приймальні зі скаргами щодо якості надання послуг
централізованого опалення та гарячого водопостачання та відповідно їх
оплатою.
Так, наприклад, в одних квартирах взимку холодно, тоді як в інших
відчиняють кватирки. Причина – у застарілій однотрубній системі
опалення, у відсутності регулювання температури на кожному радіаторі
та у проблемах з індивідуальним обліком у квартирах.
Як з'ясувалося, щоб зменшити рахунки за комунальні послуги та
покращити якість надання комунальних послуг, першим заходом із
термомодернізації будівлі має бути встановлення індивідуального
теплового пункту.
Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) - це комплекс приладів,
призначений для приєднання внутрішньобудинкових систем опалення,
гарячого водопостачання та вентиляції до теплової мережі.
Саме тому, у 2021 році розпочалося встановлення індивідуальних
теплових пунктів безпосередньо у житлових будинках заявників, який за
допомогою насосів вирішить проблеми з циркуляцією теплоносія та дасть
можливість раціонально використовувати теплову енергію.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГРОМАДИ
До громадської приймальні кожного дня звертаються кияни з окремими проблемними питаннями, що пов'язані з
поточними та капітальними ремонтними роботами житлових будинків, благоустроєм прибудинкових територій,
реконструкцією спортивних та дитячих майданчиків, якістю надання комунальних послуг та їх оплати, озелененням
територій та наданням їм статусу скверу, призначенням субсидій та інших соціальних виплат, встановленням засобів
обліку теплової енергії та індивідуальних теплових пунктів, а також
з іншими важливими питаннями, що їх турбують.

Так, ще в кінці 2020 року до громадської приймальні звернулися мешканці
житлових будинків, що знаходяться за адресою: вул. Деміївська, 51, 53, 55
Голосіївського району м. Києва з колективною скаргою на стан перехідних сходів,
якими вони користуються та є функціонально необхідними для громади, проте
перебувають в аварійному стані (фото).
З метою вирішення зазначеного питання у 2021 році депутатом Київради
Дмитром Калініченко були направлені депутатські звернення №08/279/09/077-68
від 08.02.2021 , №08/279/09/077-183 від 21.05.2021, № 08/279/09/077-302 від
13.07.2021 до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
05.07.2021 року між управлінням будівництва Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації та приватним підприємством «Ріалбуд» було укладено
договір підряду № 81 по капітальному ремонту міжбудинкових проходів по вулиці
Деміївська, 53 у Голосіївському районі міста Києва.
Як наслідок, влітку 2021 року відбувся капітальний ремонт перехідних сходів за
орієнтовною адресою: вул. Деміївська, 53, що допомогло відповідній громаді
вирішити одне з питань, що турбувало їх протягом декількох років.

Одноразова адресна матеріальна допомога
малозабезпеченим верствам населення міста Києва
Кожного року більше 1500 киян звертається до нашої
громадської
приймальні з письмовими заявами та
відповідними документами для отримання одноразової
адресної матеріальної допомоги.
Виділення одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах,
передбачене міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2019–2021 роки.
Матеріальна допомога надається за депутатським зверненням у відповідності до Порядку
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення міста Києва та киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах,
затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
У 2021 році можливістю отримати матеріальну допомогу за міською цільовою програмою
«Турбота. Назустріч киянам», за депутатським зверненням Дмитра Калініченка, скористалося
близько 900 осіб.

Звертайтеся до нашої громадської
приймальні за адресою:
проспект Голосіївський, 96, каб. 126, м. Київ
Засоби зв`язку: (044) 259-71-24; (063) 605-64-37
Е-mail: okrug.kalinichenko@gmail.com

