Звіт
депутата Київської міської ради VIII скликання
члена депутатської групи «Київська команда»

Лобан Юлії Михайлівни
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2017 – 01.12.2018

Народилась 25.06.1984 р. в м. Києві.
Освіта:
У 2007 році закінчила магістратуру факультету міжнародної економіки і
менеджменту Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана за спеціальністю «управління міжнародним бізнесом». У 2013
році закінчила Національну академію державного управління при Президентові
України за спеціальністю «управління державними інституціями». У 2014 році
закінчила Інститут післядипломної освіти імені Тараса Шевченка за
спеціальністю «правознавство».
Професійний досвід:
з 2012 року дотепер – керівник ТОВ «ЮМЛ»
2009 – 2010 рр. – керівник інвестиційного розвитку комунального підприємства
«Київське інвестиційне агентство» та начальник служби КП «Київтранссервіс»
2007 – 2009 рр. – керівник розвитку мережі ПАО «КБ «Надра»
2004 – 2007 рр. – помічник генерального директора ТОВ «Спортмайстер»
2003 – 2004 рр. – старший лаборант кафедри іноземних мов в Київському
національному університеті ім. В.Гетьмана.

Наразі є членом депутатської групи Київська команда» у Київраді.
Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту.

Вступ
Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що відповідно до
законодавства України, здійснюється на громадських засадах, можна умовно
розділити на наступні три напрями:
1. Підтримка зв'язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;
2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії, до якої було обрано депутата;
3. Участь у роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано,
делеговано чи призначено.
Всі напрямки роботи є рівноцінними, тому робота депутата на всіх вказаних
ділянках однаково важлива для громади.

Основні заходи та проекти Юлії Лобан, здійснені протягом звітного
періоду:
1. АЗС на Ревуцького:
- прийняте рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки;
- численні виступи на пленарних засіданнях Київської міської ради;
- численні зустрічі з Київським міським головою, правоохоронними органами
та керівництвом міста по врегулюванню цього питання;
- систематична участь у судових засіданнях (більше 20 судових засідань).
2. участь у заходах Дарницького та Деснянського районів:
- публічні звіти районних державних адміністрацій;
- організація дозвілля дітей (близько 20 заходів, у яких взяли участь більше
1000 людей);
- організація толоки.
3. інформування киян щодо актуальних новин і заходів у сфері охорони
здоров'я та соціального захисту (більше 20 публікацій такого характеру
тут: https://www.facebook.com/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD-1021447784584544/)
4. Круглі столи:
- організація круглого столу щодо обговорення проекту Статуту КНП "Київська
стоматологія" за участі керівників комунальних закладів охорони здоров'я,
профспілок, експертів. Результат - розробка та затвердження Статуту
відповідно до вимог законодавства.
- організація круглого столу "Обговорення стану та перспективи розвитку
паліативної допомоги у м. Києві"
- організація круглого столу "Функціонування невідкладної допомоги у м.
Києві"

- участь у круглому столі щодо обговорення доцільності затвердження та
функціонування програми місцевих стимулів для медичних працівників
- участь у круглому столі щодо обговорення необхідності здійснення
капітальних ремонтів у закладах охорони здоров'я м. Києва.
5. Здійснена ґрунтовна робота щодо вивчення норм безпеки перебування дітей
у дитячих кімнатах ТРЦ за результатами інциденту в ТРЦ New Way
(направлено близько 10 звернень у профільні органи, проведені зустрічі з
батьками, винесене питання на розгляд і реагування ПК КМР з питань освіти,
наразі йде судовий процес).
6. Активна участь у організації соціальних проектів і заходів (здача крові, акція
проти туберкульозу, організована Червоним Хрестом і т.д.).
7. Активна участь у зборі та обробці пропозицій і рекомендацій щодо
запровадження медичної реформи від стейкхолдерів на місцях (районні
державні адміністрації, профспілки, комунальні заклади охорони здоров'я м.
Києва, експерти), винесення відповідних питань на обговорення постійної
комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального
захисту, участь у заходах, організованих профільним Комітетом ВРУ. Окреме
вивчення питання перепрофілювання екстреної медичної допомоги.
8. Озеро "Гарячка"
- активна участь у робочих групах на базі Київської міської ради.
9. Активна участь у обговоренні, вивченні та наданні пропозицій у
врегулюванні питання інклюзивної освіти в початковій школі.
10. Дитяча кімната в КМР:
- прийнято рішення КМР про створення дитячої кімнати в КМР
- участь у нарадах і розробці проектного плану щодо запуску дитячої кімнати

- обговорення Положення про функціонування дитячої кімнати.
11. Депутатський фонд:
- видано коштів матеріальної допомоги вразливим категоріям населення на
суму 100 000 грн.
- на потреби освіти і науки виділено 100 000 грн.
- на потреби житлово-комунального господарства виділено 200 000 грн.
(установка дитячого майданчика та ремонтні роботи)
- на потреби охорони здоров'я виділено 200 000 грн. (придбання витратних
матеріалів).
12. ЗМІ:
- активна систематична участь у теле- та радіоефірах, брифінгах, інтерв'ю
- більше 50 згадок у ЗМІ.
13. Систематичний контроль за виконанням прийнятих КМР рішень за
ініціативи Юлії Лобан з початку каденції.
14. Участь у санкціонованих акціях, мітингах із метою донесення позиції
громади з тих чи інших питань до керівництва міста.
15. Участь і підтримка організації Всесвітнього дня медичних сестер і Дня
медичного працівника.
16. Близько 70 візитів до закладів охорони здоров'я м. Києва.
17. Активна боротьба зі стихійною торгівлею в м. Києві.
18. Електронний рецепт:
- розробка проекту рішення про функціонування е-рецепта;
- активна робота із запровадження е-рецепта (участь у нарадах, обговореннях).

19. Дитяча дорадча рада при КМР:
- участь у дослідженнях потреби в створенні Дитячої дорадчої ради;
- прийнято рішення про створення ДДР;
- контроль за виконанням рішення.
20. Парк навколо озера "Сонячне":
- прийняте рішення КМР про створення парку навколо озера "Сонячне" в
Дарницькому районі м. Києва;
- підготовка бюджетних запитів щодо виділення коштів на створення парку;
- закладено кошти в МЦП екологічного благополуччя столиці на 2019-2021 рр.
щодо

здійснення

робіт

по

озеру

"Сонячне"

(очистка,

паспортизація,

встановлення прибережно-захисних смуг і т.д.);
- контроль за землевідводом.
Всього за 2018 рік Юлією Лобан з різних питань направлено 289
звернень, з них за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» 53 звернення.

Прийняті рішення Київської міської ради:
1. Про створення Дитячої дорадчої ради при Київській міській раді
та затвердження Положення про Дитячу дорадчу раду при Київській
міській раді (Лобан Юлія Михайлівна, Ноздря Вадим Ігорович,
Васильчук Вадим Васильович, Руденко Олексій Павлович, Старостенко
Ганна Вікторівна, Странніков Андрій Миколайович). Дата прийняття 18.10.2018
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/8826A9AF1FC25404C225
833E006E093C?OpenDocument
2. Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради
України щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
та інших законів України (Лобан Юлія Михайлівна, Ноздря Вадим
Ігорович). Дата прийняття - 26.06.2018
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/177F9A29F7F7ACD7C22
582CF00687BAB?OpenDocument
3. Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована
за адресою: вул. Ревуцького, 13Б в Дарницькому районі міста
Києва (Лобан Юлія Михайлівна).Дата прийняття - 26.06.2018
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7F29B5647C72ED2CC225
82CF00687BA5?OpenDocument
4. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
23.06.2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і
зборів у м. Києві" (Лобан Юлія Михайлівна). Дата прийняття 19.04.2018
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/458AF64E3289EF85C225
829C006875B9?OpenDocument
5. Про надання статусу скверу парку земельній ділянці
орієнтовною площею 189476.36 кв.м., що розташована навколо озера
"Сонячне" на вул. Ревуцького в Дарницькому районі міста
Києва (Лобан Юлія Михайлівна, Сандалова Ганна Олександрівна). Дата
прийняття - 22.03.2018
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/B4DF53F1BF32D1AEC22
5828100687A4B?OpenDocument
6.
Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована
на проспекті Перемоги, № 73А у Святошинському районі м.
Києва (Лобан Юлія Михайлівна, Ноздря Вадим Ігорович). Дата
прийняття – 06.12.2018

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/018BA67F3C8B5091C225
8389006DF3B5?OpenDocument

Зареєстровані проекти рішень:
1. Про створення парку відпочинку «Осокорки» у Дарницькому
районі міста Києва (Гусовський Сергій Михайлович, Лобан Юлія
Михайлівна, Марченко Роман Вікторович, Ноздря Вадим Ігорович,
Сандалова Ганна Олександрівна). Дата реєстрації – 17.07.2018;
2. Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована
за адресою: проспект Тичини, 18-б у Дніпровському районі міста
Києва (Странніков Андрій Миколайович, Лобан Юлія Михайлівна,
Ноздря Вадим Ігорович). Дата реєстрації - 12.07.2018, проте прийняте
рішення в 2019 році.
3. Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони
здоров’я України щодо оплати праці працівникам закладів
первинної медичної допомоги (Гелевей Олег Іванович, Сиротюк Юрій
Миколайович, Лобан Юлія Михайлівна, Кочур Марина Анатоліївна).
Дата реєстрації - 10.07.2018;
4. Про створення інформаційно-аналітичної системи «Електронний
рецепт міста Києва» (Лобан Юлія Михайлівна). Дата реєстрації 21.06.2018;
5. Про надання статусу скверу земельним ділянкам, що
розташовані на вул. Архітектора Вербицького та вул. Тростянецькій,
що розташовані у Дарницькому районі м. Києва (Лобан Юлія
Михайлівна, Ноздря Вадим Ігорович). Дата реєстрації - 18.04.2018;
6. Про запровадження експерименту щодо виплати грошової
компенсації вартості надання соціальної послуги денного догляду
дітям з тяжкими порушеннями розвитку (Шлапак Алла Василівна,
Лобан Юлія Михайлівна, Непоп Вячеслав Іванович, Бондаренко
Володимир Дмитрович). Дата реєстрації - 02.03.2018.

Пріоритети та плани роботи на 2019 рік:
1. контроль за запровадженням і функціонуванням електронного рецепта в м.
Києві
2. підтримка контакту з громадою шляхом систематичного інформування про
стан справ у сфері охорони здоров'я та соціального захисту
3. вивчення питання запровадження в Києві загальноміської гарячої лінії з
питань охорони здоров'я
4. контроль за дотриманням законодавства в сфері паркування та здійснення
автомобільного руху на смугах громадського транспорту
5. дослідження впровадження в Києві проекту "Муніципальна няня", зокрема в
частині розгляду можливості збільшення суми виплати за рахунок коштів із
бюджету м. Києва
6. контроль за виконанням прийнятих рішень, зокрема в частині внесення змін
до законодавства для обмеження продажу алкоголю в дитячих кімнатах ТРЦ
7. вивчення світового досвіду сортування сміття з метою запозичення досвіду в
Києві
8. дослідження досвіду "вікон життя" при лікарнях із метою запровадження в
Києві
9.

вивчення

питання

установки

функціонування в метро вбиралень.
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