Звіт
депутата Київської міської ради ІХ скликання

КОНОПЕЛЬКО МИКОЛИ ВОЛОДИМИРОВИЧА
обраного на місцевих виборах 2020 року від Київської міської
організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»,
за 2021 рік
Депутат Київської міської ради
Посада у Фракції Член депутатської фракції «Слуга народу»
Адреса громадської приймальні: м. Київ, вул. Ю. Литвинського, 31
Приймальні дні: понеділок - п’ятниця з 10 год. до 18 год.
Контактний телефон: (044)344 98 13, (067) 568 43 60, (063) 301 49 44, (095) 890
77 67
Адреса громадської приймальні: м. Київ, вул. Б. Гмирі, 4
Приймальні дні: понеділок - п’ятниця з 10 год. до 18 год.
Контактний телефон: (044) 344 98 13, (067) 568 43 60, (063) 301 49 44, (095)
890 77 67
Зустрічі із громадянами:
За звітний період мною проведено зустрічі більше ніж з 1300 громадянами,
30 зустрічей з мешканцями виборчого округу. Головні теми зустрічей:

№
з/п
1.

2.

3.

Приблизна
кількість
Місце та час
Тематика зустрічі
присутніх на
зустрічі
зустрічі
громадян
Озеро «Вирлиця» З нагоди Міжнародного дня 65 чол.
(м. Харківська)
захисту
навколишнього
середовища, висадка дерев
та кущів
Парк
Демонтаж та боротьба з 42 чол.
«Партизанська
незаконної забудовою та
Слава»
захватом земельної ділянки
Мкр. Бортничи, Перевірка
та
інспекція 70 чол.
Дарницький
впливу видобутку піску на
район
довкілля в мкр. Бортничі

4.

Вул. Ялтинська, 5 Боротьба
торгівлею

зі

стихійною 52 чол.

5.

Парк
Боротьба
«Привокзальний», торгівлею
Дарницький
район

зі

стихійною 57 чол.

6.

Парк
«Партизанська
Слава»
(вул.
Тростянецька, 60)
Клінічна міська
клінічна лікарня
№1 (Харківське
шосе, 121)
Дарницька
районна в м. Києві
державна
адміністрація
(вул. Кошиця, 11)

Інспекція
з
вирішення 20 чол.
питання про реставрацію
«Стежки здоров’я»

Центральна

Програма
стимулювання 50 чол.
вакцинації
мешканців
Дарницького району м.
Києва, публічні лотереї
серед
вакцинованих.
Залучено
4
медичних
заклади Дарницького району
(ЦПМСД,
ЦПМСД
1,
ЦПМСД 2, ЦПМСД 3).
Залучено близько 25 тис.
осіб

7.

8.

9.

поліклініка
Дарницького
району вул.
Вербицького, 5

Інспекція
нового
обладнання

встановлення 30 чол.
медичного

Зустріч з представниками 20 чол.
органів
самоорганізації
населення

10.

Дарницький
район м. Києва

Організація та участь в акції: 41 чол.
«Стоп наркотик»

11.

Дарницька
районна в м. Києві
державна
адміністрація
(вул. Кошиця, 11)

Громадські
обговорення
проекту будівництва нової 30 чол.
дороги
в
Дарницькому
районі м. Києва та в межах
Київської
області.
(
Запрошені мери прилеглих
міст, Народні Депутати
України, Депутати Київради

12

13

представники громадськості,
представники ГО « Екопарк
осокорки»,
Укравтодор,
КМДА, ДРДА. )
КНП "Академія Інспекція нового полового 30 чол.
здоров’я людини" відділення
Харківське шосе,
123
Будинок культури Проведення свята до «Дня 300 чол.
«Дарниця», вул. людей похилого віку»
Заслонова, 18

Отримано 980 заяв та скарг, з них колективних 35.
Вирішено заяв та скарг особисто депутатом 380.
Спрямовано для вирішення до інших органів та установ 600.
Діяльність у раді:
Відвідано 20 сесій ради з 21.
Здійснено 40 виступів на сесії (з трибуни - 1, 39 - з місця).
Обраний до складу:
1. Постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури,
містобудування та земельних відносин - Заступник голови комісії;
Відвідано 23 засідань постійної комісії із загальної кількості в 24.
Комісією розглянуто заяв та звернень – 4627 шт.
2. Тимчасова контрольна комісія з проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності Київської міської ради - Член комісії;
Взяв участь у 3 засіданнях.
3. Голова тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань
встановлення межі міста Києва та обговорення спірних питань, що
виникають в результаті сусідньої діяльності територій між містом Київ
та Київською областю;
Проведено 4 наради.
4. Експертна група V «Соціальна підтримка та допомога. Охорона здоров’я
та здоровий спосіб життя. Освіта» з розробки проекту Стратегії розвитку
міста Києва до 2035 року
Проведено 2 наради.

Подано 12 проектів рішень міської ради. Серед них наступні:
 Проект рішення Київської міської ради №4327 (Про приєднання міста
Києва до Європейської мережі «Здорові міста»)
 Проект рішення Київської міської ради №4222 (Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 07 липня 2020 року № 30/9109 «Про
окремі питання соціального захисту постраждалих внаслідок
надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок руйнування житлового
будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі
міста Києва» та затвердження змін до міської цільової програми
«Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 459/6510)
 Проект рішення Київської міської ради №4035 (Про внесення змін до
таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради від
23.06.2011 №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у
м. Києві»)
 Проект рішення Київської міської ради №3888 (Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року № 50/9129 «Про
деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста
Києва»)
 Проект рішення Київської міської ради №3627 (Про необхідність
оголошення територій лівобережної заплави р. Дніпро в межах Урочища
Горбачиха у Дніпровському районі міста Києва ландшафтним
заказником місцевого значення)
 Проект рішення Київської міської ради №1637 (Про розірвання договору
оренди земельної ділянки, укладеного 24.11.2006 між Київською
міською радою та комунальною організацією виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Інститут Генерального плану м. Києва», зареєстрованого Головним
управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) за № 72-6-00389 (зі
змінами))
 Проект рішення Київської міської ради №1276 (Про прийняття до
комунальної власності територіальної громади міста Києва об’єктів
культурної спадщини у Дарницькому районі міста Києва)
 Проект рішення Київської міської ради №752 (Про звернення Київської
міської ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та
Президента України щодо вжиття всіх необхідних заходів для
уникнення необгрунтованого підвищення тарифів для мешканців
столиці України міста Києва)
 Рішення №2750/2791 (Про створення тимчасової контрольної комісії
Київської міської ради з питань встановлення межі міста Києва та
обговорення спірних питань, що виникають в результаті сусідньої
діяльності територій між містом Київ та Київською областю)

 Рішення №2999/3040 (Про зміну найменування Центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями Дарницького району міста Києва на Центр комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва)
 Рішення №1572/1613 (Про прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва автомобільних доріг у Дарницькому
районі міста Києва)
 Рішення №49/90 (Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 06 жовтня 2011 року № 201/6417 «Про деякі питання діяльності
комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної
власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери
управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації»)
Діяльність в окрузі.
За звітний період виконано наступні передвиборчі обіцянки
та вирішені наступні проблеми:
1. Проведені роботи з облаштування осель дарничан та благоустрою
прибудинкових територій
 Ремонт ліфту під. 7 Бажана, 5-А
 Ремонт ліфту під. 2 по пр-ту Григоренка, 11-А
 Ремонт огорожі парку "Позняки"
 Ремонтні роботи вхідної групи будинку вул. Вербицького, 9-Г
 Регулювання освітлення по вул. Вербицького, 9-Г, Тростянецька, 6;
 Ремонт водостічної труби по вул. Бориспільська, 30;
 Вивезення будівельного мусора Кошиця, 4;
 Косметичне прибирання ліфтів по вул. Кошиця, 4-А, під.3; вул. Ю.
Литвинського, 82;
 Коригування таймеру закриття дверей у ліфті під. 9. Бажана, 7-Б
 Встановлення поштових скриньок у багатоквартирних будинках району
(вул. Ревуцького 4, вул. Юрія Литвинського 31-Б)
 Освітлення сходових маршів та встановлення лав на дитячому
майданчику по вул. Вишняківська, 5-А
 Усунення небезпечної ділянки на території дитячого майданчика двору
будинку по пр-ту М. Бажана, 5-А
 Ремонт сходів до будинку по вул. Л. Руденко, 17
 Встановлення 10 лав на прибудинкові території будинку по вул.
Ахматової, 14-Б
 Оскарження боргу за послуги з теплопостачання мешканцям району
 Ліквідація незаконно розміщеного МАФу по вул. Бориспільська, 12-Б

 Кронування аварійних дерев по вул. К. Заслонова, 13-А, Вербицького, 9Г
 Демонтаж зруйнованого квітника по пр-ту М. Бажана, 3
 Облаштування нового спортивного майданчику біля будинку
Чубинського, 10
2. Ремонт дитсадків та шкіл
Залучено фінансування на ремонт дитсадків та шкіл у Дарницькому районі:
ДНЗ №759, ДНЗ №805, спеціалізована школа І-ІІІ ст. №127, спеціалізована
школа І-ІІІ ст. №255, ЗДО №201, ЗДО №126, Слов’янська гімназія,
спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №323, Будинок дитячої та юнацької творчості
«Дивоцвіт», Дитячо-юнацька спортивна школа «Дарниця»
3. Створення зелених зон в Дарницькому районі
Ініційовано створення чотирьох нових скверів за адресами: вул. Ганни
Ахматової, 23, Харківське шосе, 58-А, вул. Б. Гмирі, 10/40, вул. Ревуцького, 6
4. Ліквідовано стихійну торгівлю на вул. Ялтинській
Кардинально вирішена проблема стихійної торгівлі на Ялтинській 5А-5Б.
Торговцям запропоновано альтернативне місце для торгівлі
5. Створено, побудовано та відкрито пам’ятний знак воїнам-героям
АТО в Дарницькому
районі
Відкриття пам’ятника відбулося 14 жовтня 2021 році у сквері ім. Олександра
Кошиця
6. Турбота про постраждалих внаслідок вибуху газу по вул. Соломії
Крушельницької
За ініціативи депутата Конопелько М.В. спрощено процес реєстрації права
власності та нові квартири постраждалим будинку по вул.С. Крушельницької,
1/5. Спрощено процедуру отримання мешканцями фінансової допомоги на
ремонт та придбання техніки
7. Створено Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
Діяльність центру допоможе зменшити шар соціально неадаптованих людей з
інвалідністю та людей особливими потребами, навчити їх самообслуговування
і максимально залучити до суспільно-корисної праці.

8. Внесок у боротьбу з пандемією COVID-19
За ініціативи Миколи Конопелько у протягом вересня-грудня проведений
розіграш призів серед тих хто вакцинувався від COVID-19 у Дарницькому
районі, з метою заохотити мешканців району до вакцинації
9. Забезпечення належного стану автодоріг району
За ініціативи депутата Миколи Конопелько низка «нічийних» автомобільних
доріг у Дарницькому районі прийнята до комунальної власності
територіальної громади м.Києва. Це дало можливість КП ШЕУ забезпечувати
належний технічний стан доріг
10. Боротьба з паркувальним лоббі
Завдяки наполегливості Миколи Конопелько з переліку платних парковок
були виключені майданчики за адресою Харківське шосе, 156, територія біля
будинків по вул. Урлівська 36 та Тростянецька 47, й пр-т Бажана 3-7 (вздовж
озера Вирлиця).
11. Наша стратегічна ціль №1 – «Київ – Здорове місто»
Як член експертної групи з розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва
до 2035 року, Микола Конопелько ініціював включення цілі «Київ – Здорове
місто» в якості стратегічної цілі №1 Стратегії.
12. Захист природного та навколишнього середовища від незаконних
забудов:
- захист озера Вирлиця від забудови
- захист Екопарку Осокорки від забудови
- захист Гірки Крістера від забудови
- захист району Горбачиха від забудови
13. Ліквідація стихійної торгівлі на вул. Привокзальній:
Кардинально вирішена проблема стихійної торгівлі на вул Привокзальній, 3.
На місці «стихійки» облаштовано сквер. Торговцям запропоновано
альтернативне місце для торгівлі на Дарницькому ринку.
14. Надання допомоги з реабілітації дітей:
Спільно з ГО «Здорове людство» організував реабілітацію діток в
оздоровчому таборі «Хом’як», який розташований у Карпатах.

15. Спонсорська допомога проведення дитячого свята:
Профінансував дитяче свято у Будинку відпочинку «Конча-заспа»
Державного управління справами. м. Київ, Столичне шосе, 24 км.
Депутатські ініціативи:
1. Ініціював робочу групу з претензійної роботи та повернення боргів
неплатників податку на землю та орендної плати за землю м. Києва
(борг 1 млрд 600 млн).
2. Ініціював та організував громадські слухання з приводу побудови
нової дороги в Дарницькому районі.
3. Ініціював створення ТКК по встановленню меж міста Києва та
очолив її. Без встановлення меж міста Києва не можливо затвердити
новий Генеральний план Києва.
4. Ініціював та домігся фінансування на проектно-кошторисну
документацію створення дороги обласного підпорядкування (від
проспекту П. Григоренка до меж м. Києва/області).
5. Ініціював та домігся фінансування ремонту фонтану «Груша» (парк
«Позняки).
6. Фінансово підтримав два проекти органів самоорганізації
населення ( ОСН Нова Дарниця 3 та ОСН Крупська, 10) за рахунок
власних коштів.
7. Ініціював та створив в Дарницькому районі новий Орган
самоорганізації населення «Здорова Дарниця»
Міжнародна діяльність:
1. Ініціював приєднання міста Києва до європейської мережі «Здорові
міста» під егідою ВООЗ.
2. Здійснив міжнародні візити для обговорення співпраці та обміном
досвідом з керівниками урядів міст Батумі та Тбілісі.

Депутат Конопелько Микола Володимирович
30.12.2021 року

