
БАТЬКІВЩИНА
ЗВІТ

про роботу депутата Київради від фракції «Всеук ра їн ське 
об’єднання «Батьківщина», члена  Постійної  комісії Київ
сь кої міської ради з питань охорони здоров’я та соціаль
ного захисту Марини Кочур

«Покращуємо Київ разом» Проекти рішень Київради

• Як депутат фракції «Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина» протягом 2018 року прикладала максимум 
зусиль для того, щоб Оболонський район і місто Київ 
змінювалися лише в кращу сторону. Для цього допо-
магала в проведенні ремонтів в житлових будинках, 
дитячих садках, школах, сприяла благоустрою озера 
Йорданське, встановлювала дитячі майданчики, а 
також підтримувала місцеву ініціативу тисяч мешканців 
Оболоні проти забудови берегів Йорданського озера. 
Багато уваги приділено соціальному захисту медичних 
працівників комунальних закладів охорони здоров’я, 
проведено круглі столи, наради та зустрічі з профспілко-
вими органами медиків.

Проектів рішень подано на розгляд Київської міської ради, автором (співавтором) яких є 
3 проекти 
• (https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4992)  

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
та Міністерства охорони здоров’я України щодо оплати праці працівникам закладів первин-
ної медичної допомоги, 

• (https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-13116)   
Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована по вул. Олександра Архипен-
ка, 3, 3-А, 5 в Оболонському районі м. Києва,  

• (https://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2036)  
Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України та Міністерства охорони здоров’я щодо диференціації оплати праці медичних 
працівників.

Основні  
показники за рік

Засідання  
Київської міської ради

Ремонт об’єктів  
житловокомунальної інфраструктури 

•  Усних звернень 
опрацьовано – 
210.

•  Письмових звер-
нень опрацьова-
но – 238.

•  Депутатських 
звернень направ-
лено – 264.

•  Особистих прий-
омів громадян 
та зустрічей 
проведено – 47.

•  Мешканцям на-
дано юридичних 
консультацій – 
120.

• Пленарних засідання Київської міської ради 
проведено – 36 .

• Пленарних засідань Київради відвідано 
*відсутність у зв’язку з перебуванням у відряд-
женні – 28 відвідано/8 пропущено у зв’язку 
з перебуванням у відрядженні або станом 
здоров’я.

• Засідання Комісії проведено – 16.
• Питань розглянуто на засіданнях Комісії – 210.
• Відвідуваність засідань Комісії – відвідано 9 

засідань.

На посаді  ініціював/підтримав вирішення таких 
важливих загальноміських питань: 
• провела круглі столи на теми «Надання 

екстреної та невідкладної медичної допомо-
ги у місті Києві» та «Доцільність прийняття 
Міської цільової програми місцевих стимулів 
для медичних працівників».

• Замінено вікна у під’їздах: вул. Архипенка 4 (1-6 під’їзди), вул. Архи-
пенка 8-А (4 під’їзд), вул. Архипенка 8-В (3 під’їзд), вул. Йорданська 
4-б (5 під’їзд), вул. Приозерна 10-а (1-3 під’їзди),  вул. Йорданська 1-а 
(1 під’їзд).

• Ремонти сходових клітин: вул. Приозерна 10 (1 під’їзд).
• В будинках проведено капітальний ремонт ліфтів: вул. Архипенка 8  

(1 під’їзд)
• Капітальний ремонт асфальтного покриття: вул. Архипенка 8.
• Заміна зливостічної системи вул. Йорданська 5-А (1 та 5 під’їзди).
• В будинках проведено капітальний ремонт інженерних мереж:  

вул. Йорданська 4.
• Завершено будівництво бюветного комплексу за адресою вулиця Йор-

данська, 11. Мешканці другого мікрорайону завдяки роботі депутата 
тепер мають безкоштовний доступ до чистої артезіанської води у 
будь-який час. 

• Ініціювала надання статусу скверу земельній ділянці між будинками 
№4, на вул. Йорданська, та №12-а, на вул. Приозерна, в Оболонському 
районі м. Києва (відповідне звернення подане на Постійну комісію 
Київради з питань екологічної політики).

Використання коштів депутатського фонду

• Встановлення поштових скриньок: вул. Приозерна 12-А (5  під’їзд), вул. Приозерна 10А (під. №2).
• Надання матеріальної допомоги 133 особам  на  суму 206027.16 грн.
• Придбано новорічні подарунки для ДНЗ №517 – 235 шт., ДНЗ №523 – 196 шт., ЗДО №581 – 225 шт., ДНЗ №605 – 164 шт., ДНЗ №609 – 110 шт. 

За сприяння депутата з бюджету міста Києва було передбачено кошти на проведення робіт в дошкільних закладів: 
• ДНЗ №523 (вулиця Йорданська, 8-б) – встановлено тіньові навіси;
• ДНЗ №605 (вулиця Йорданська, 7-г) – капітальний ремонт інженерних мереж та капітальний ремонт приміщень; 
• ДНЗ №609 (вулиця Йорданська, 3-а) – капітальний ремонт огорожі.
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